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పొన్నారి * యనునీసపద్యమున చాను రచించిన శాలివా 

హోనస_ప్తశత్కి మరు _త్తరాట్సరితము, భీమఖండము, నైవ 

ధము, కొళీఖండములను లోకమున _ కెజుకపటి చెను. 

అందలి మొదటి కెండుగ గ్రంథములు నింతనజుకు నెవ్వరికిని 

గోచరములు కాలేదు. "ఆపద్యమంకో . “లేని వారవిలాస. 

మిపుడు ముది, తమె స పృచారమున నున్నది "దంతులూరి 

చాప రాజు “మూర్తి శ్ర ఇళాపాఖ్యానవీకికలోం దన తొత 

యగు గన్ననరపతి. * శ్రీనాథసుక ఏీంద్రుచే ధనంజయ విజ 

యం బనుసత్కావ్య మురదికొనియె 9 నని చెప్పినాండు, 

దానింబట్టి కవిసార్వభౌముండు కిరా తార్జుసీయమును గూడ 

రచితచె నని యాహీంపనగును. ఇవియేకాక యెన్న డు 

నెవరును గని విని యెజుంగనిది రశాశ్వ రాత్రి మావో త్మ్య 

మొకటి. 

శ్రీ సాళ్ల శ్లాక్లీఖండమునందు (4 చిన్నారి 

దీనిని గొంత కాలమునకు మునుపు ఆంధ సాహిత్య 

పరివత్తువారు తమ ప్రాచ్యలిఖతగ్ర స హు. 

గృష్లాజిల్లా నందిగామ తాలూకా . జొన్నలగడ్డ వాసిరెడ్డి 
'వారియింటం.' గనుంగొని .యావృతోంతము లోక nS 
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శబుకపతీచి ప ప్రృత్యింతరమున్నకె శి చాల జబ బ్రయత్నించియు 

నయ్యది లభింపమిచే నెట్లో పత్రి, కలోం బ బ్రకటించిరి. ఈ 

గ, గ్రంథమును బలువు రే ముల న నిపుడు పుస్త 

న. బ్రృకటింపంబడు చున్నది. కావున దీని చరిత్ర, 

మిటం గొంచెము చర్చింప(బడును. 

ఈగ్రంథము ప్రతి యతిశిథిలము లగు తాటియాకు 

లపై6 గలదు, మధ్యమధ్య పత్రములును ముక్క_లు నుసి 

నుసియె పోవుచున్నవి. వ్రాత బాలం బురాతన మెనది, 

(క ఆనందనామసంవత్పర శ్రావణ శుద్ధ ౧౩ మంగళ వారమం 

నాయ వెంక్కన కుల్కరణి మ॥ గుడిమిట్లోవ్రాసినట్లు ద్వితీ 

యాశ్వాసముచివర నున్నది. ఈ యానంద క్రీ. శ, 1674 
నాటిది కావున నిప్పటికి 249 యేండ్ల డి,  ఏదటిన్రా,త. 
ఈగుడిమిట్ల నందిగామ. సమీపమున నున్నది. గదని 

నె జాముకత్తు. సాధారణముగా దాటాకువు న్తకవసలు 

చదువువా శల నీవ్రాంత చదువ(జాలరు, ప్రస్తుతము లభిం 
చిగంథము నాలుగాశ్యాసములది. దీనిలోం గవి మొదట 
ప్రక ప్త ఉరులింగోద్భవంబ్లును, శివరాత్రి మాపో 

_త్మ్యంబు ” నను కథలు ముగిసిపోయినవి. కాని ఎలప 

శ్వాసాంతమున శివదూతలచే యమదూతలు ప రాజితులై 

యముని కెజీంగింప * చిన్నవోయి యముం డేమి వేసె 
నని మైదవ తూకం రంగ సూ చకముగ ' మునులభే. 

బ్రశ్నింవయబడెను. దానిచే ' నింకను గొంత గ9థము క 
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జిమో యని తోచును. కాని శ్రీ నాథకవి యింతమా 
త్ర మే రచించి ననుట సమంజసముగా నున్నది. ఏలన 

మొదట బతి జ్ఞచేసిన శివరాత్రి మాపో త్వ్యము ముగిసినది. 

పెని యమస్ర,వథాదులయుద్ధములు కథకంతగా నుపకరిం 

చునవి గావు. కావున మూల మగునీశానసం హి తాధ్యా 

యాంత్యపద్యానురో ధమున నీమునుల ప్రశ్న వాక్యమును 

గూడ గ్రంథమందు. జొప్పించె ననుట యుతీ,వాము,* చెం 

డవది [శ్రీనాథుం డీ గ9థమును ముగింపకమును వే కౌలగతి 

నొందుటవలన నాలు గాశ్వాసములు మాత్ర, మే (శ్రీనాథ 

రచితెము లని చెప్పవలయును. అంతియ కాని యింకను గొం 

తభాగ మున్న దనియు నది లేఖకునిచే విడువం బడిన దని 
యు. జెప్పు టంత్ సరికాదు కావున, శివరా తిమాహో 

_త్మ్యము సమగ్ర ముగ నే .లభించిన దని తీలంపనగును. ఇయ 

నీగ్గంథ మేకాలమున రచింపంబజడెనో విమర్శింపవలసి 

యున్న ది. 

“సత _విసార్భభాముం డగు, శ్రీనాథకవివకేణ్యు - - - 
గాంచి “ఆ ౧ప ౧౩. 

గీ, వేడ్కంగవిసార్వభౌముని విమలచరితు .(ఆ.౧.ప 92. 
వ, అనవుడు నమ్మ హీసు రాగ్రగ ణ్యుండు కమలనా భామాత్య 

పౌత్రుండును మారయామాత్య పుత్రండునునగు ల్ నా 

'* ఈయు క్రికి ముందు విమర్శింప౧బోవు ప్రమాణము 

లా థారములు. 
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థకవివ నేణ్యుండు సంతుష్టమానసుండై. ఆ.౧-కిరా 
అను వాక్యములవలనను, ఆ శ్వాసాంతగద్యములు 

నాలుగువలనను శీ భీ నాథుడు కవిసార్వభౌమబిరుద మండిన 
వీదప వారవిలాననే నై వధములకుం బిదప భీమఖండమునకు 

మునుపు దీనిని రచించె నని 3 పీశేశలింగముసంతులుగారి 
యూవా. -ఈగ్ర౦థ మందు దోషము లత్యధికముగా నుండు 

టచే నియ్యడి శ్రీనాథుని ఛాల్యకవిత యని బ్ర శ్రీ! నాగ 
పూ (డీ కున్సు సాగమయ్య గారి తేలంప్పు. పీరిరువ్రురివాదముూ 

లలో నేది వాస్తవమో పరికింతేము - 

సుతుని న్ను ష్య క్రశాం తాత్తునిన్, ఆ. ౧ పహ ౧, 

ఆలిని బుక్కి_టందిడి, ఆ. ౧. ప, క 

“కృ్ళతిపతు లగుక విముఖ్యుల. ఆ ౧ పు గొ, 

నడిప్రాససిడంబబంధ మై, ఆ. ౧ ప ౧౧. 

cc ఒసులి ్లకార్టునకుత్సలంబర్థింబడ సె, ఆ ౧ పహ ౧౬. 

వపుణ్యమొప్పి, శ్వరస పతుల్యులం బోలిన, ఆ,౧.ప,౧౯. 

వై భవప ప్రఖ్యాతపర హారిశ్చంద్రుండు, ఆ, ౧ ప _9౦. 

(యును యకొమరగిరీంద్రుండుగలిగియండు.ఆ.౧.ప..౨౦. 
క. 

4 నేర్ప్చరతీడు, ఆ. ౧. ప, ౨౨ 

(సక లసద్గుణ)విఖా్య్యాత సారసాఖ్య మహితపంచాత్సరీ 
మంత్తమాన సా త్తే ఆ. ౧. ప, ౨౮ 

ఉపరమసాతి వత్య భావంబు తీలయపంగ గారిగాబోలునీ 

కాంత తలప ఆ.'౧. ప, 35, 
ఎ నాదలా... బాలునకు 
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కనల్రిటుచింతే, ఆ ౧. పం ౫౬, 

“కాకో దరగ్రామణికంఠ గ్రా వేయు. ఆ ౧హ సూ, 

ఇట్టివేకాక యింక ననేకదోషములును నప్రౌఢకవి 
తాబంధమును నవతారికాభాగమున నగపకుచుండుటబే 
నీగృంథము శ్రీనాథరచితము శా దనియెనను 'ఛాల్యరచిత 
మునియెనను జెప్పనగును గాన (శీపీ రేళలింగముపంతులు గారి 
యూాహా సరికాదు, గ్రంథమునందు( బలుతౌవ్రులం గవి 
సార్యభామవిరుద ముండుటచేతను దోషము లవఠారికా 
భాగమందె తక్క మతెచ్చటను లేకుండుటయేకాక కథా 
భాగము శ్ర్రినాథుని యితరగ్ర,ంథముల శైలికి' సమాన 
మగుహ్రాఢిచే నలరారుచుండుటచేతను శ్ర్రీకువ్వుస్యామయ 
గారి తలంపుకూడ సరికాదు. ఇంక మూండవపత, మొకటి 
స్ఫురించినది. దానిని జిత్తగింపం చ్రార్థించెద. 

(శ్రీనాథుడు నైవధరచనానంగేరము పౌఢ చేవరా 
యల యోాస్థానపండితుండగు గాడడిండిమభట్టు నోడించి 
సార్వభౌమబిరుద మందెను, ఆబిరుద మో గ్ర ౦థమునం 
గలదు గదా ! వారవిలాసనైవభములందు అేనిపంచారా 
మాప్పరఃకురం గేశ్వతుల నామములు తొలుదొల భీమఖం 
డమున నుపయోగింప(బడినవి, ఆనామము లీగ ంథమందు 
నగపడుచున్న వి, కావున శివ రాత్రి మాహాత్త్యము భీమఖం 
డమునకు( బిదపనే రచింపంుడినది. ఇంతే కాక సంన్బృత 
శారీఖండముననుండి గుణనిధిచరిత్ర ములోని వగు. ' 
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శ్లో, “యాయజూకకు లే జన్న క్యక్య మే వ్యసనం మవాత్ 

అవళో బలీయా న్పవిధి ర్భావికరానుసాధయీత్. 

భితే తుం నాధిగచ్బామి నమే పరిచితః క్వచిత్ 

నచవా స్తే ధనం కించి త్కిమత్ర, శరణం భవేత్ 

సదా వ్యాభ్యుదితే భానా ప్రహాత్నే మృుష్టభోజనమ్ 

దద్యా దద్యాత్ర కం యావే పోయా హా న్ నమేళి 

అనుళ్లోకములను._ 

స అక్కటకట దురోగరవ్యసన మెట్టు 
యాయజూకవిశిప్రాన్వవనాయ మెట్లు 

ఎట్టుచేసినం 'చేయుంగా శే మనంగ. 

నేర్చువారము విధి దయానిస్సహృదయి, 

కానీ ఆ, ఈ, ప ౧౧9. 

చం అరుణగభ స్పిబింబముద యాది ద్రిపయింబొడ లేరగిన్నె లో. 

జెరుంగును పంటకు వడవించేలునుం గుడువం గంబెట్టు ని 

ర్భరకరుణా ధురీణ యగువ్రాణము ప్రాణము త్రల్లి యున్న చే 

హరహర యెవ్వరింకం గడు పారసి సెళైద "తన్న 

ముల్, ఆ. రో, ప. ౧౧౪ 

అనుపద్యములు గా నాంధ్రీ కరించను. ఇందు మొద 

టిపద్యమును విస్త విసరించి ళివరా': త్రి మాహాత్త్యమున వర్టి ంచి 

నాడు, రెండవదాని నేమాత్ర, మును మార్పు చేయక యశ 

వేసినాడు. (మా, ఆ. ౩. ప. ౧౯) ఈ మూలశ్లోకములు 
శొకీఖండమందు నీశానసంహితయందు నొకరీతీనే యుం 
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డునా? ఈశాననంహిత యెొందున్న దో యగపడదు. కాళీ 

ఖండమే యాశాననంహిత యనిన దప్పు కాజూలదు. 
కావున నీగ్రంథము కౌళీఖండము గూడ రచించినపిమటనే 
౧రరం ప్రాంతమున రచింపంబడె నని నానిశ్చయము, 

అయినచో నవ తారికాభాగమందలి యస్రాఢ కెలికి నలా 
వణికప్ర యోగములకును గతీ యే మందురా? శ్రీ స్రీనాథుండు 
కాలీఖండమునందుం గుబేరపూర్వవృ త్త జ్ర మప శివ 
ర్యాత్తిమా హాత్ళ్యమును గుణనిధిచరిత్ర, రూపమున వరి ర్లించెను, 

త్నగ గృంథములం దటనట స వాక్యముల 

నుప యూగించెం గాని యాచ౭ెంటియందును ' _దనివిసనక 
కాదంబరిలోని రసవంతము లగ ఫాగముల విరివీగ గ్రహించి 
సుకుమార చరిత్ర మును గల్పించి శివరాత్రి క్రిమాహాక్ఞ్యమును 
సమగ్ర ముగ వర్ణ ంచెను గ గ్ర ంథముపూర్తిచేసి యవతరణిక 
రచింపకమునుజ శెలాసమున శేగెను.. పిదప శీ శెలవాసి 
యగుశాంతయ యెట్లో యాయ్కలిఖతప తిని సంపాదించి 

కొంతధనము వెచ్చించియో 'లేకయో స్వ్యయముగనో లేక 
తనయాళి నుండగు నొకయప్రాఢకవివలననో యా రా 
త్రము నుద్భువింపం జేని జనకవియుక్త యై నిరాలంఖజ మేన 
౦౮ాక్ఫృ తికన్యను దన కంటంగట్టుకానియె నని యాహి 
చుట నావాసము కానేరదు..గ గ్రుంథారంభమునందలి ప 
"దేవతా స్తుతియు. గవిస్తు తియుగ గృ తిపలిక్ళ తికర్త ను-జేశిం'చి 
పలికిస వాక్యములునో" "విప ప్ర తిజ్ఞోనాక్షిములరిదలి వ పృథను 
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పురువప యోగమును వేయేల సకలవిధదోపాకి రఆ-జై న 

యవ కారిక యెల్లను (శ్రీనాథుని యితేరనర్వగ, ంథములకు 

భిన్నమారముగలదై పె సిద్ధాంతమును బోవిలచుచున్న ది, 
కావున నిందలి యవ తారిక। | శ్చ,నాథవిరచితము కాదనియు 

గథా భాగము నాలుగాశా(సములు మాత్రము కాళలీఖండా 

నంతిరము ౧౪ిళం ప్రాంతేమున శ్రీ నాథుని చరమదశయందు 

రచింపణుజెననియు స్ గృంథబుందిలి కఖానాయకునితోడచే 
శ్రీనాథుండును బ క్త | నంచెననియు సీకృతియే క్రీ నీనా 
థనియంత్యకృల్ యనియు (దీనికంశు న ర్వాచీనకృతి 
క నయడువజకు) నూహిం౦పనచ్చును. 

ఇంక సీగ్రృంథరచనమందలి కొన్ని వికేమములు;.__ 
గీ వాని. గలలోనం గాననివనజముఖియు 

వాని మార్సునం బేర్కోని మానవతియు 
వానిగా నాత త్మభావించి వరుని గవయ 

నప్పళింపనిసలేయు లే దయ్యె నచట. 
శృం, నై అ. ౧. ౬౦, 

అనుపద్యమును విస్త్సముగా రసవత్తమముగా శివర్యాత్తి 
స సనా 

సః హృదయ మువ్విళ్లూర నేకాంతమునను౦డి 

వాని. జింతింపని వనజముఖాయు 

నొకమా జతనింజూచి యొండోక్క..నుటి? బూడ 

నభిలవి.౦పనివిద్రమాధరియును 
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గలలోన వాని. జిక్కంగం గాగిటను జేర్చి 

ముకుళి జేతు ఇగాని ముద్దియ యును 

'నతనిరూపంబు గుడస్టంబులందు లిఖంచి 

యందంబు6 జూడనియంగనయును 

జెలులవచేతను బ్రోది రాచిలుక చేత 

వానిగుణములు విని కుచద్వంద్ననీము. 

చఛాదుకోయిలకింపని "పె దలియును 

బన్నిదము చేసినను లేదు పటణమున. ఆ. ౨. ౯౦౩, 
(WU 6౬ 

అను సీసపద్యముగా రచించెను. ఇంక నిట్టి వచేకము 

లాతని పూర్వగ్ర, ంభానుకరణము లిందుం గలవు, 

గం తస్య రాళ్లు నిఖిలకలాకలా పావగావానగభఖీ భీరబుద్ధిః గ 

బృహస్పతి రివ సునాసీరస్య కప్ రివ వృషపర్వణః వసిష్ట 

ఇవ చశరథస్య విశ్వామిత్ర, ఇవ రామస్య ధామ్యు 3 

వాజాతీశత్రీోః దమనక ఇవ భీమస్య సుమతి రివ నలస్య 
సర్భకాశ్యేవ్వు పతిహగమతి రమాతో బ్రా బ్రాహ్మణః శుక 
నాసోనామాభవక్. కౌదంబరీ గ. ౨౮5 

ఆ రాజునకు నిఖల తె(స్ర్రుక లాపానగావానగంభీరబుద్ధి 

యజ్ఞదత్తుం డనుబ్రాహ్మాణుండు దేవేంద్రునకు బృవాస్ప 

తియ, 'వృవుపరురనకు శుక్రుండున్కు దశరథునకు వసి 

మ్రండును, రామునకు విశ్వామిక్రుండును, నజాతశత్రు 

నకు భాము్యుండును నలునకు దమనుండునుం బోల్ 

బ్రథానిమై " - * _ శివరాత్రి ఆ ౨ ప ౧౫ 

డ్రె 
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గ సత్యవీ రూపవిలాసోపహసితరతివిభ మే లావణ్యవతి 

వినయన త్యన్యయవతి హృదయహారిణి చా వరోధ 

జనే* కాదంబరీ. గ. ౧౨. 

గ్ 89 9 y వానరము pe వ 59 రు ఠి వ అమంర భార్య వతి వివకవథటి విభృ్యమవతి లా 

సవతి సౌభాగ్యవతి లతుణవతి యౌ దార్యవతి గాంఛీ 

ర్వవతి యన _ శివరాతి. ఆ. _౨౨పు ౧౫% 
co 

పె గద్యమునందలి సపృమ్యుంతములను జమత్యా_ 

రవ్వుగ6 బ్రథమాంతములుగ మార్చినా(డు. మూూలమం 

జలి రాజూఠత?;పురము నాం, ధికరణమున మంత్రి భార్యగా 

నొన ర్చెను. 

గ, ఏకంతు తనయముఖక మలదర్శన సుఖం తు 'న లేళ త్రఇా 

సంభుజ్యమాన మపి నివృలపుప్పదర్శనం ఫరవణ మి 

నాంతేఃపుర మభనల్ , "కాదంబరీ, ౨౭౧._౨౭_౨, 

5 తనయసం తానలబ్టి ఉాదవ్వుగాలగ 

వనితనిప్పుల పుష్పద ర్శృనము.దా లె 

నరలతాె కొననమువో లె జవ్వనంబు. శివ, ఆ. _౨.౧౭ 

౫. అథ తస్యా స్తాంబూలకరంక వాహినీ సతతప్ర, త్యా 

సన్నా మకరికానామ రాజాన మువాచ॥ కొ, _౨౯౨. 

గ, పథమ మహి స్వామినీ దానవ శ్రీరిన సతతనిందితనుర 
UU 
తొశయనాసనస్నా నభోజన భూవణప రిక పహోదివు సము 

చికేషు దివసవ్యాపా శేషు కథంకథ మపి పరిజన ప్రయ 
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త్నాత్స)వ ర్హమానా సకోశే వాళీత్_ కా, గ. ౨౯౬ 

చేవ హృదయవీడాపరిజిహీర్గ యాచ న దర్శి తవతీ సా 

ఏకారమ్. కా. గ. ౨౯౭ 

అద్యతు తు చతుర్లశీతీ భగవంతం మహాకాల మర్పితు 

షత తయా. ఛత్ర, మహోాభార తే వాద్యమానే శ్రుతం 

అపు తాణాం కిల సతి ర్నాసి నవా సంతి త 

కా గ. ౨౯౮. 

. ఈదుఃఖంబునకుం గరణం బీ నుని యకుగుట యుం 

బృత్యుత్య గం శ్రీక్ష యూరగున్న చాని తొంబూలకరంక 

నాహిని యిల్లను- అను ౨. ఆ, ౨౦, వచనముగొ, 

. అపరేతు ____ప తారణ కుశల మూస్త రమానుష్రోచి 
లో ౬ రు క్రై 

తాభి స్తుతిభి. ప తౌర్య్వమాణా వితృమదమత్త చితా 

ని శ్చేశనత మా త ఖేత్యాత్త న్యారో వ తా లీ కాభిమూః 
స అంతఃప్ర,విష్టాభేజద్వయమి వాత, ఛావాల 

యుగళం సంభానయంతి. గం ౭౧౫.౧౬. 

నన, నానమ ప్యనుగ్ర హాం గణయని్ని, 6౧౮. 

దృష్టి పోళమ ప్యుపకాంష పళ్లే స్థాషయని,. ౭౧౯. 
సంభాషణ మవి సంవిభాగ మ భ్యకుర్వ న్తి, ౭2_౨౦. 

ఆజా మపీ వరస్త్రదానం మన్యసే. ౭౧. 

త్ర. మ్మమానుష కాలో చితంబు దైన 

కీ రనంబుల మైపులకించుకొండ్రు 
తా రమర్త్యులఖుగా మదిం దలకు రగవాహ 
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క త్తమదమత్తచిత్తు ల 'వెజ్రిజనులు, థివ, _9-౯౦౪ం 

. అయ్యనీవుచతుర్ఫుజావతారుండ వన్న - _ _ _౯౭ 

మిభ్యామాహాోత ్య్యగర్వనిర్భ రాశ్చనప్ర ఇమంతి జేవ తా 

భ్యః కించ న పూజయన్ని ద్విజాతీన్ న మానయని 

మాన్యాన్ నారయం త్యర్చనీయా న్నా భివాదయంత్య 

భివాజనార్హాన్ నా భ్యులి వంతి గురూొన్, 

గ ౭,9,9, 95, ౨లో 

సంపద వేరికట్రిండివిశాచము సోశినమానవుండు పూ 

జంప డభీవ దేవత భజింప(డు సజ్జనులై నవారి మ 

న్మంపఃడుమి త్ర బంధులగణింపండుధర్షర హస్యముల్విచా 

రింపడు మో... భరింపండహాంక్ర ణ౦ంబుపెంపునన్ 

శివ, ఆ._౨-౯౮ 

3 Su తీర వండన్య మధ్యభా గ మణిదర్నణ మివ 

లో కల తు సః సృటిశకభూమిగ్భహ మివ వసుంధ రా 

"'జేవ్యాః కై లాసమివ ద్ర వతా మాపన్నం...చంద్రాతప 

మివ రసతా ముజేతేం వౌరాట్టహాస మివ జలీభూతమ్& _ 

శరద భబ్బందమివ ద్ర ద పీభూయికత్ర త్రనిష్యందితమ్ అచ్భొ 

దం న. దృష్టావాన్. గం ve 

“స్ఫటికరత్న గృవాంబు సర్వంస హాకాంతే 

క ఖిధా౦తరంబు దుగ్ధాంబునిధికి_ _ళివ,8..౨౧ 

ఇట్టి యుగావారణముల నింక  ననేకములుగాం 

తపసు వేయేల ళ్ శ్ర మృమానువు త్ అయ్య నీవు * 



ఫ్రీలిక ' మ! 

“సంపద జేరి అనుపద్యముల కేగంథమునం చేప ప్రసక్తియు శే 

కున్నను గాద ంబరీర సా స్వాదపరవశత్వమునణే + యాం ట్ 

రించి నన్నచో శ్రీనాథకవి కాదంజరి నాం థ్రీకరించుతలం 
వునశే శివరా త్రి మోహాత్త్యరచన హాయ ననియును, 

గాశీఖండమునందలి గుణనిధిదుర్లుణవర్షనమునను శివరాత్రి 

వతప భొవవర్త నమునను దనివిసనక సుకుమార చరి తమును 
లీ ఆలీ లం ల 

గల్పించె ననియును, విశద మగును గజా? 

పైని జెప్పిన విశేవములం బటి యాగ ౦థ ముత్తమ 

ప్రబంధములలో నొక్రటియు. బవి త గ్రంథములలో నొక 

టియు ననియు. బెలియనగును. ఈగ్రంథ మింత కాలము 

తాళపత్ర, ములలో పక క నింతదనుక 

షే ' సంవత్సరములు) వరికి నగపడకున్ననునేంటి కాం త్ 

సాహిత్యపరివ ళ్లు నువారి య మోఘపరి ౩) శ మమువలన నాం శ 

లో కమునకు( బ్రత్యత మగుట మహాదృష్టవిశేషమే. క 

గ్రంథమును నోలుసారిపరికలో బ్ ఉించుసమయనమునం 

గ్సకేషు లగు శ్రీతంజనగరం జీవరా వసుధిగారు చాలసాయ 

మునరించిరి. దినిని సంస్క్రించుటయందు. గాదంజరి 

యును (శ్రీ నాథుని యితరగ గ్రంథము లన్నియును నహో 

యమః లె నవి, అయిన పను గ గ్ర ంథపాతేములును దోను 

ములు పం కహతు న నేశము లంక్రపోయునని; 



ఫో .. వీశిక 

ఇటీ యింక నితరుల కచనేకసంస్క_రణములు దోప 

సి క రం లయ 
వచ్చును అవియెల్తః+ దృతీయముద్ర, ణమున గ్రహాం 

బడును 

ఇట్లు బుధవిభేయుండు, 

క్ సాంబమూర్తి స్కై 

క న. 

దు తియముదణపిఠిక, 
బి wr 

రా ప తంరలోనే ప. (శ్రీశివర్యాత్రి మాహో_త్మ్యేమున కింతత్వరల నే పునర్తు 

ద్ర ఇణయోగము లభించుట కాంధ్ర మహాజనులకు (శ్రీనాభ 

మహాకవియెడం గలభక్యాదరములే కారణము. తొలుతటి 

ముద్తణ మై యిప్పటి కేం చుమించు పండౌండేండ్లు గతించి 

నవి. తొలుతటివీఠికకం కు నీవీఠికయం చద నేశాధికాంశములు 

ఛేర్పయల నని. ఏశ్వసించిన నాకు బలీస్టంత రాలాభము 

నిఠుత్సాహాజనక్ మైనది. అయిన స్ గ్రంథము సక్.టింపం 

అడినషిదప. ననేకులు ప శ్రీకొముఖముని( జర్బించిన విషయ 

ములవలన( గొన్ని నూ త్నాంశములు తెలియవచ్చినవి. 

వాని నుచితరీతిని. వివరింతును. 

ఈనడువో రాజకీయ స్రాచ్యలిఖత పు స్లకాలయాధికా 

రులకు “ఈశానసంహితి యను గ్రంథ మొకటి లభించి 



వీతిక కఫ 

నది, దానియం దీకథకు నూల మున్నది. దానివరిమా 

ణము నూజుళ్లోకములు మా త్రమే. ఆనూజుశ్లోకముూలచే 

యూంత గాం గాని కాదంబరీవర్ల ములను జేర్చి మనకవి 

యింత గంథముగా రచించినాండు. ఆమూలమును బట్టి 

మూడ నిం కొక్క మాశ్యాసము గ గ౦ంథ ముండవలయు నని 

తెలియుచున్నది, గాన్ని యది యూత. జాం ్రీకలించెనో 

లేదో నిర్ణయించుట కౌథారము లంతగా నగవేడకున్న వి. 

తోొలుతెటిప్రీకికలో న గ్రంథము చిరకాఆఅమువజు శెపర్ట 

రు నెజుంగ రని వ్రాసియుంటేసే. దాని సీక్రి ండిరీతొని సవ 

రించుకొన . వేడెదను. 

G. కాయజవి కియం బడయఃణగాసికులంబున నంభవించి 

య , న్యాయము సేయు నేయిటుదు రాత్తుండు ఏండు త పా 

భిమానము, లాయ గందట్టియం౦చా సలిమ్యాత్తములడ్డతం 

డైనకైెవడిం, దోయజవండ చాంధన్రః వఢోముఖు 
డ య్యెనభోంగ ణమ్బునన్ . 

శా. వాలెం బళ్చిమ శేలశృం గముపయిం బ్రత్య గ్రమభ్ర్యాగ 

మో," _స్లీల _త్రీంశుకకోరక_స్త్వబకకాంకిన్ భానుతున్నండ 
లం చాలుబింశె మరుండు వాస్తమున దాశూ ఈము. 

లీలావతీ, ట్రూ లేఖానిభవిభ్రభూభ్యుదయముంటిం డేతు 

కతు క. 

క (క్రుంకె. విభాక రవింబిము 

పంక జషండములు మొగం చ్రుత్యన్వ్లిం 



xv; వీఠిక 

గంశేలీతరుప ల్లవ 

సం కాశభ్భ్చూయం సొమరుసంజ జనించన్, 

ఏనికి, (బతిబింబములు మనుచరి త్రమునం «లవ: 

. తరుణి ననన్యకాంత నతిదారుణ పువ్నశిలీముఖవ్య థా 
న. నంగభవు బారికి నగ్గము చేసి క్లూరు డై జె 

యరిగనుపాసు రాధముం డవాంకృతితోననిరోవభీవణ 

స్ఫృరణవహించెనోయననభోమణిదా 'ల్చెగపూయదీథితిన్ 

ఛా, క్ష ణుల్లట్టి నభోంత రాళమున౯బొ చెంబతుం ప్లాంశు 

వ షాణవ్రా తముకోవ్షమయ్య మృగకృహ్టావాద్దలిం 

కెంజప్కా కోగొంబయ్యెం బతంగబింబముదిశాసోమేంబు 
కోభాదరిి, దా ద్రాణం బయ్యె సరోజవుండములు నిద్రా 

ణంబు లయ్యెంగడున్ ; 

పెద్దనార్యుండు శివర్శాతి,మాహాత్యమునుబాగుగా నెజు(గు 

ననుటరు. బైెపద్యములు "తార్కాణము, 

అం ఢీ కరణమునందలి విశేషములు తొలివ్రీఠ కలో. 
జాలవటకు( హకితిన, గావున, న్వుల్పలోపములను మా త్ 
మిటం జూపెదను 3. 

వోఆరాజునకు,,.నలునకుదోమనకుండునుంబో అతో ఆ_౨. ౧౫ 

నలునిమం త్రి, సుమతి మై యుండ దమనకుం డనుట 
వ వమాదము, 

వ, సక్వజగ త్ర సిద్ధంబు గదా,..దశరథుండు దిగ జములం 

బోలినకుమూామీలీఆ ౨.9౫. 
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దిగ్గ జము 'లెనిమిది యైయుండ నాలుగనుట తం న మర 

ఆ ౨.౩౩ పద్యము పూర్యో _త్త రార్థములకు సంబంధము 

లేదు, 

క ఒహాుదినంబు లమృహోాసచివు' పట్టపు దేవికి * ఆ_౨._౨౦. 

నచివుని భార్యను బట్టపు చేవియనుట సమంజసము కాదు. 

వాం “సీమంతోన్న తనం భమంబు వలయం జేయించె (శ్రీ, 

యజ జి ద తామా త్యాగ, ణికన్నృ పాలకుండు సేద ౫ 

యజ్ఞ దత్తుని భార్యకు. జేయవలసిన నీమం+* వోన్న 

న కు నాతీనికే రాజు చేయించుటయు నస 

మంజసము. 

క, “*పరిపేకాంతరమునం దా సరసిరువోకరము వెడలి 

అనంతరము కొని యంతేరమైయుండదు. ఆ 3-౨౩ 

కాదంబరీభాగముల నందందు బవాుళముగం. జొ 

ప్పించినట్లు పూర్వవీఠికలో. బేర్కొని యుంటిని, ఇంక 

సక్తి కి ౦దివిషయములనుగూ.డ దిలకింపుండుం 

కాదంబరిలోని శూ దృకుండును దా రావీడుండును 

జేరి యిందు హేమాంగదరూపము నొందిరి. తారావీడుని 

పట్టమహిషి. విలాసవతియు ఈూ దృకుని యంతః పురమును 

నిండు యజ్ఞ ద తామాత్యుని భార్య శ Te బరిణమించిరి. 

కాదంబరిలోని శుకనాసు డిందు యజ్ఞ దక్తుం డయ్యెను. 

అందలి చంద్రావీ వీడవెశేంపాయను లిందు విద్యాభ్యాస కా 

3 
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లమున సుకుమారత( 'మొందిరి, కాదంబరంతో శుకమును 

దిసికొనివచ్చిన చండాలదారి కారూపచ్చన్న యగుమహో 

లక్ష్మీ యిందు. గభానాయికయగు జనంగ మక నగా నవ 

తరించినది. అందలిపక్క అవు యిందలి పక్కణము, అం 

డలికబరచేనాపతి మాతంగకుం డిందు మూలెతతోం గాయపు 

రమున్న సుకుమారభూమికం జాల్పెను. అందలిశబరసైని 

కు లిందు వృద్ధసుకుమారు నిసవాచరులు, కాదంబరిలోని 

తొరాకీడుని మహిషి విలాసవతి సంతతి లేం విచారించు 

ట్క భర్త యామె నోదార్చుట, తాంబూల కర ౦క వా హిని 

గుట్టు చెప్పుట, శివాలయ పురాణ శు తి, దానధర్హాదు లా 

చరించుట, గర్భస్రావ, సూతికాగ్భ హాలంకారము, ప్ర 

సవము, ,_ప్రృనూతిసమయబలివిధానము, కుమారసంర 

మము, శైశవ కృీడలు మొదలగున వెల్ల దీనియం దశ స 
లతుణముగ యజ్ఞ దత్తుని భార్య విలాసవతి వానికువళారు 

డు సుకుమూరుండు పీరివివయమున వర్షింపయిడినవి, న్ మం 

తోన్నయనపుంసవనము లిందు స్వతంత్తృముగం_ జేర్చంబ 
డినవి, అధమాధమవాపతే.మున నో; శాప ర్యాయ మె జరు 

పంబడిన యా రెండుకర్థలు నానాంటి*ే యాంధ్ర, దేశమున 

గర్గశద్ధ యడుగంకొ నని తెలుపుచున్నవి. 

ఈ యంశముల నెల్ల నాలోచించిన నీకవి మూ 

ము శెట్టు 'పెంచినాంశో. తెలియం గలదు. 



వీతిక xix 

దీనికి మాల మగుసీశానసంహి తాభాగమును నేనీం 

కను జూడం దటస్టింప లేదు. అది లభించెనేని త్వరలో చేయరా 

(గృంథమున కనుబంధముగ నందలివిషయములను గూడ 

1/5 టింతును, 

బుధజనవిధేయుడుు 

విద్యాన్, కత్తి సొంబమూూా ర్తి శా(స్రైం 



(శ్రీరస్తు. 

శివరాత్రిమాహాత్త్య్యము 
(నుకుమారచరిత్రము 

వశమా శాసనము. 

జాంాదంసపువనరారాాా 

ఇవు దేవ తాపారనా దికము, 
రు U®@ 

శా శ్రీ వాశ్చిత రస్థ్పలీ 

నాగాథీశవిశిష్ట్ర సం_స్తవలసన్నా ళీక పాదద్భయ 

ప్రాగల్భ్యుం డగుశంకొరుండు మనుచుం బృత్యతమైయె 

ప్పూడున్ | యోాగీంద్రాఖ్యుని ముమ్తడీందసుతుని న్నుద్యు 

కృశాంకాత్తునిక, ళు 

శా శ్రీ రామూరమణుం డ శేవజగతీవే మంక్రర ప్ప క్రియ్యా 
భా రాయత్తేమనన్సు_(డార్యజన సం భావ్యుండుభ వ్యాత్తుం 

డె, గా రామారంగ నుమ్మమాంబికనుతున్ గారీశభకా 
గ్రణీన్, ధీరున్ముమ్మాయశాంతుని నృనుచుసం దీర్హయుర 

రా 6 గన్. t= థ్ త్రీ 
ఈ, నాలుగు మోముల౦దనరనాలుగు వేదములభ్యసించుచున్ 

నాలుగునై దురూపముల నవ్యనుఖ .. . చేసియుకఆలిని 



భీవరా తిదమూదోత నము, లీ 
వూ. ర 

బుక్కి_టందిడి విహోయసవీధిని నంచ నెక్కి తొంజూలం 

జరి ంచుబహా ఘన శాంతుండు కొంత నం బ్రోచుం గావ్రతన్. 

చ, వారిహారప దజాదులగునాద్యులుసంతీ తభ కియుకు లె 
జరీ a. న క 

చిర మగునిష్టసంపదల౦ చేకొని లో కములక్ సృజింపంగా 

నరుదుగ( యామ బోవలయమందంగం జేయంగంర్త లై రినీ 

పరమవానీయత త్య మని వా'ర్యము సద్దుణశీల పార్వతీ, 

గీ, మదనుం గన్నతల్లి మాధవునిల్లాలు 

బతుకు అలం. దానె పటిచూడ 
స్నో ౧౧ లు 

ముఖ్యమైనలవ్నీ ముమ్మయ శాం తాత్తు 

మందిరంబునందు మసలుచుండు. ఖో 

చ. కవికవితాొబిలో నముఖగవ్వాూర మోడ యిజివ్వూ తెడ్తుహృు 
త్పవనుండు వీలికాండు మృదుభాషలు రత్నము: క 
= = -=-* .మౌాత్మవ_ర్తకునికై వడి నీకు విశేషసత్కృృతుల్ 

భా న నా సం పన్యాకాం క, 

* బౌణు నద్భుతశా వ్ర బవాుకలాహేరీ ం 

బక్ టవరకవి తా మరు 

ఎ = = - గాంభీర్వబంధానుబంధవి 

స్ఫురితమహళోన్న తిసోము సోము. 

జిరతరమతిభ ద్రుం జెన్నారిశివభద్రు 

చతులగుణస్భారు ; నమ్మయరారు 

వన పా ల 

=. మోఘుమాఘు 



ఖై ప్ర థమాశ్యాసము. 

ఫఘననినూత్న విఇాసు 3 కాౌకీదాను 

దండి కాజు ' స సండ్ 
ఆ 

సి వ్వ గిం ఇళ అచ జా 

బెత్ర నాగం ణప్ర్రఖ్యుం జత్తే పాఖ్యుం 
దగిలి మలవాబయి బిలహణు _ _ 2 

ఉ,.ఉన్న తమైన మూంధ్రకవిత" కులనెంతయుంభ్రోడ లై నయా 

నన్నయభట్టు తిక్క_కి వినాయకు. డెట్టన శంభుదాసు _ 

జ -శాన్ర్రముల పంఫఘట _ కన్. ల్లా 

క, కృృతిపతు లగుక విముఖ్బాల 

సతతము. గానియాడి వారిసన్నుతి ల 

_- ఆ - ఎ గ్ 

క రొటుల 

తెబుం గిదె యవి త్రప్పు లెల దిర్పురు వళులై 

మెటుంగరు సుక్రవులం గుక వులు 

కణకులు వణుకుటయ నేర్చు గర్వప్రాఢిన్. ౧౦ 

ఉ, పద్యగ ణా తురప్ర కర భావర సార్ధగుణా . క శబ్లపదే పాతు, 

కలారసనత్కి౨. మూఢ మై, చాద్య్యులు చన్న మార్గమున 

నావడిస్రాసవీడంబబంధ మై, చోద్యుముగాంగం జెప్పు 

కృతి శ్రా ఫోశ్ర త్రీసుఖావహ వెంల్లచోటులన్, 

చౌ, * ఇ శ శి 6 ' నంభూతకస్తాన య ష్య 

తంబె బుధవ్యాదస్టమంగళకఏంద్రాణార్యసం నేవ్యమై , 



చివరా లి భూనో త్రము, తో 
లీ బాబీ 

యాతొారార ర సుధాంశు] క మలఅజూ తొక ల మైం యెప్పు 

డున్, చోోతీశ్చక ముం బోలె గాలవలఅనా సాం.__౧_౨ 
లీ హూ, 

అని యిష్లచేనతా  పారనంబును గురుప శంసయుం గవీ 
లు థి UU 

క్వరప స్తుతియు గుకవి నిరాక ఇంబునుం జేసి యొక్క 

కనితావిధానం?౪ _ న్న వంబు 7౯ సుకుమూరచరిత్ర, 0బు = 

శ్స్వ సి శ్రీపర్వత స్వ యంభాళ్లీ, స్రీగళ న క్రవర్తి రఫీ, నున్న ల్లి 

కార్టున (శ్రీ మహా బేన సని సు సట 2 పు 

లయి ee మహో...ఛభ క ప కరంబులును 
వ. 

విజయనధ్యత్సు ఆగు శుద్ధతు త్రీయులున్కు ధనపతిసమా 

నసంపద్భాసితు లగు వై ళ్యులును నిర్చక్రపరా క్రము 

లగు వీరభటుతును, శంకరపు రాధ్యతేృులును, వ వ 

యోగంబును గుండలి దండలాసక ౩ సె రిణే మైంఖణం 

బులెన చతుర్విధనృ త్తే త గీతి వాద్యాభిజ్ఞాలును, గశావిలా 

సకరుణాబంధురబంధభేదంబుల నంధర్వసంగర ప్రపీణు 

అయిన ... సియుండ (శ్రీ ₹౦తభి యోవ్చ _తీయతీశ్య 

రుండు శివకథావిధానంబుల బొద్దులు వుచ్చుచుం దన 

మూలభృత్య్యుం డగు పువ్యల ఫుముమ్తడ్ దేవయ్య శాంతు 

నిం గనుంగాని సీవేరన,.,కవితీ(౦బున నికథ్థ యుపన్య 

సింపుమున మహాప్రసాదం బని సత త్ర విసార్వభాముం డగ 

శీనాథకవివ లేణ్యుని నృపావిశేమంబునం గాంచి శ్రీమన్గ 
ల్లోకార్టనమవో చేవ pn అంచుగండము ఖ్యవరణా... 

లోవ్ష్వయేకోరా మేళ (రపండితౌ రాధా వ్రదిచాతుర్యర్ల వం 



ష్య 

ప్రథమాశ్వాసము. 

బులుం గలిగిన మ ..యందు...బందిన మల్లినాథ 

సురుండు - జ మ్ల ౧౩ 

(లింగార గన్ క్రీ కి యాలీల చేస్రాద్దును 

గరకాల-చోడని Fn 

జంగమారాధనసక మెన 
ని రా 

- : య్యసరణివాండు 

వరభర్గణాతురీ చై భవభఖ్యాడినే 

సేనమరాయని వెలువువాండు 

ననగ నిదర నింపారు నఖలకళల 

సకలనిరోణవీద్యాప కస్సు, డన 

మాని తెశ్యర్యసంపో ప్ర జ 
రు లాం 

నుల్లీ కార్జున యోగిసమా జపరుంయ. ౧౮౪ 

క, ఆతనివంళశంబున. బ 
WY 

ఖ్యాతిగం జరితేప ప్రతాపకలనాధరుం 

డాతతీవిక య 

భత. గొమృవిభుండు వొలువై నలసెన్. ౧౫ 

చేవూరిభీమేశుం జెలువార గుంజెల. 

బరాజ గావించీనపుణ్యామూూ ర్తి 

కడిని'మె నిరువత్తుగండనిచె వల్లీ 

కార్జునకుత్సలర బరి బడ సె. 



లీ ౮6 

తివాహోత (ము. శివరా క్రిమా “తము జ 

గాలని రామా రెడ్డివలన లింగాల 

ఎ ఎ - రిమెతోడ 
భ కి రాజూఖ్యుచేం బర్వ లేశ్వరునకు 

i నర్పించెం జెరువాడు నాతుకూరు 

ధరణ్ం ద్రిపురాంతకున కాముదాలపళైె 

రాయ వేశ్యాభు జంగువల్లావ యిచ్చె 

నిట్టి నరు క క ౪ 

పోలి-ేవయ్య చన్నారుం బుణ్యామరా ర్తి, ౧౬ 

వ్య ఆగురు స్వామి నిజవంశానుచారంబునకుం దగిన తలో ద' 
రిం బరిణయంబయ్య నంత, ౧౭ 

గారీతలోదరి గాంబోలు నీభా 

_ యుండు 

శ్రీ లకీ సా జలువ సొ భాగ్యంబు 

దిక్కుల నెల్ల్హను బిక్క_టిల్లు 

వాగ్గోవి గాంబోేలు వర్గితబవాుశా,న్ర్ర 

పాండిత్యవిన్ఫూ ర్తి బరిఢవించు 

నింద్రాణి గాయబోలు నిందునిభాన్య, a 

॥ - ఖాన్చతి చేం బరయగసచుండు 

ననగ చేపొద్దు గుణముల నతిశయిలి 

పర౭గల్రీ 3 కేలనాథునిపట్టనమున 
బోలి జేవయ్య కుల సతి" వుణ్యాచరిత 
ముదిత సజ్ఞననికురుంబ ముమ్త మాంబ, 

బే 
౧౮ 



త్, 

బోలలోం,గాంచి రేడ్యురను బుణ్య బుషిశ్వర సప్తతుల్యులం 

ప్రథమాశ్వాసము. 

పోలయమువమ్మమాంబికలు వుణ్యచరిత్రుల భో కియుకులం 

బోలినవుత్ర సప్పకము భూతహి తార్ద గుణప్ర వృ ల్లీకై 
లాలితవి క మోన్న తుల లమణదివ్యవిచవణాత్తులన్. ౯ 

సీ, రామామనోహరరతి రాజనిభుండు శ్రీ 
' మల్తీనాథా ఖ్యుండు జ్ర. వువెలయు 

_ = ఇవారనిర లస్య్వాంతుండు = 

గ్రీగిరినాథభయ్య చెలువ్రు మోజు. 

బరమృశే వాచార పాండిత్యగరిమల 

సెట్టి చేవాఖ్యుండు చెన్ను మిజు 
ప ని 

వై భవప్ర, ఖాత పరహారిళ ఎంద్రుండు 

భీమేశ్వరస్యాా _ ఆ : 

వెలయ ముమ్మడి దేవయ్య వినుత! ర్తి 
ఘనుడు కొమరగిరీంద్రుండు ౫లిగియుండు 

- - పోతలింగాఖ్యుండు పొలుపుమోాజు 

సపబువ్వులకు నేప్రాద్దుసములు- ౨౦ 
షి 

a ప _ గావలెససను 

కారణజన్తుండు . . .వూరకి త 

” అః a dl తిల 

® లింగార్చన క్రియా. శ చెల్లించు 

విఖ్యాతి. 9 ,య్యదండా, భఖ బొడు 



వం 

చివరా తీమూసహాత శ్ర్ముం ౮ 
టీ — 

శె Cy న. 

పరమలింగ ధ్యాన పారీణసద్భ్బుద్ధి 

నల్హమ ప వృభలీల నలరువాండు 

రు చ్యర్చణక్రి యారూథి నిద్ధారణి 

మాదర చెన్నయ్య (మహీమవా(డు) 

చెల గురులింగజంగమ సేనకుండు 

మల్లి కార్లున శివునకు మంతి, యన 

దూర్చునాం జెల్ల శాలించునేర్చ రతండు 

శ్రీ సమేతుండు పోలయ సెట్టివిభుండు. ౨౨ 

అమ్మవోత్తుండు దనవర్షనంబునకుం దగినవర్ల నత యగు 

సాధ్వి సజ మయ్యె నంత, ౨కి 

పార్వతిమూూ_ర్రియు ఛారతీ చేవియు 
నిం దిరరూపంబు నిందుసతియు 

పీ= గీ దేవియు రుక్షి ణే దేవియు 
స్వాహాస్వధాతులశక్తిచయము 

గంధర్వసతులును గందర్పు భామ యు. 

(గశ్యపునాధ్య్వులు. గ్రృతువుసతులు 

వరవసివ్షుని రాణి ధరం గుంభసంభవు 

రానుయు నాదిత్యురవుణి, గాడి 

ధరణి నొక్కటం బుట్టించెధాత యనం 

మగువ సెట్టి దేవాఖ్యునిఖూరమాంజ 



గ్ర మాశ్యాసముం 

(సకలసద్దుణవి ఖ్యాత సార సాఖ్య 

మహితపంచాతరీమంత మానసాత, 
WU ఆశీ 

సెట్టియమారవమ గాంచెను 

దట్టుల భీమయ్య బ్రోలధరణీధవునిన్ 

మటుర గండని మువుయ 
టట ఆర్టీ 

సె ట్లన విల సిల్లుపీర కేఖరు నర్జిన్. 

పొారావారగభీరుండు 

నారీజనమన్తథుండు నరనుతు. డనంగా 

థఛారణ్ సెట్టియభీముండు 

వారక్ విల్లు నెపుడు వైభవ మలరన్, 

లాలితవైభవశీలుంకు 

లోలా క్షీ మన్నభుండు లో కఖ్యాతుం 

డాలోల చరిత్రే(డు ధరం 

బ్రోలోమాత్యోండు వెలెసిం బుః ణోరదయు డై జ 

nee త్ర త పారిజాతోద్భూత 

ఫలము లేగురువుసంభా హణములు 

పీరశెవా చారవిమలమాశ్గానూన 

శాశ్వతం బేగురు స్వామి మహి వు 

నిఖల దేశాధీశనివహప్ర, మేయక 

పిత మేగురుమూ ర్తి పాదయుగళి 

కంకరపూజాప్రశస్తద యోజనా 

(సోడ 'మేగురువుహసాంబుజాత 

౨౦ 

RA 



రివరాతి మూాజో,. తము 
(UW వాల్ 

మనలో. బండిత చెన మల్లి కార్దునునకుం 

(బాత్ర్రరత్నంబు సెట్టియప్ర భునుతుండు 

మారమాం'బాతనూజు(డు మహితయకళుండు 

వెలయు ముమ్మడి దేవయ్య వినుతకీ రి. ౨౮ 

ఉం ్రీగిం(తూప్పభాగ) మునం జెన్నగుభకి మవా Es 
స్త -గమ వేదశాశ్ర్రముల నంచిత ధ _ర్షక థా సృనంగవి 

న్ -వికేషసూత్ర, ముల స్తత... భై = యు 

టు శర? చెప్పుదు నెప్పూడున్. ... 

కృ వార _ = _ 

సారారము లయినకృతుల సభలోపలం జా 

గారామారలం బలికిన 

చారద యారూ పనంగ జగతి: ( జరించున్). 

గ్లీ_ - -లాఖ్యమాన 

శీకరుండు _ 

(బసవశ్రంకరుండు పరవాదిమండూక 

భియనదపన్న గుండు భ_క్తిఖఘునుండు. 
క, వీతాంబరు. బొలియించిన 

ఖ్యాత చరిత్రుండు జె నకాకోనరతా 

రాంతతబిగుడాంకుండు సం 

య _పవిలీనబిరుదసమ్మతుం జెలమికా, 

ఏలి 6 

5౧ 

5_9 

చం పైకీ, మ మయ్యె ఈ గులభామిని ఈద ద్రయవుత్రి త్రి 
శాంకరిక్క సరసకలాభి రాము, కులనంస్తుత్ (వుణ్య) 



O9౧ పథ మాశ్యాసముం 

చరిత యు కయ  యరయఃగంయబుటినటి తి వు'రొంబిక శ య వక ఈ 6౬ UU) 

కూతురు భాగ్య చెవతంబరమపతి వ, తౌానిలయ భాసుర 
నిరలగాతి నరిను, 33 3 ఆ “థై 
పరమపాతివ తభ 'వంబు తలంపంగ 

టా ల 

౫౦౭ గాంబోలు నీ గొంత తలయ 

సక లనంపత్యూ వెచాతుర్యమహిమల 

నిందిర గాయజోలు నిందువదన 

సకలవిద్యాప్రాఢి సడిసన్న గరిమల 

భారతి గాంబోలు భావము యెచుడు 

క నంపన + శో సర్యలతే ణగుణసంపన్న శే న్ని 

నింధ్రాణ గాంబోలు నిగసరుటబోణి 

యనంగ నిద్దాత్రి, చేప్రాడ్లు న తిశయి ల్లెం 

బర ముమ్మడి దేవయ్యు భామ జగతి 
గామి తార్ధక సంధాన ల్పవల్తి 

యుజ(ల ధుణని కంబ యొమవమూాంబ,. విల 

దునకు ముఖళత ముమ్మడి పచంద్రు స ఖ్యు వ రియొమ్మమాంజకు 

=. మగ వేద శాస్త్ర పరి _ _ శుదయు కికిన్ ల we ఇమ్తహి నెల్ల వారలకు సీప్పితవస్తువిధాయియె ధరకా 
సమ్తతినుద్భావి-ల్లెంబర శాంతుడుశాంతనవా గగణ్యు(డై + వ్ మ UU ఉ._ 
పర వాదిమ స్తే భపంచాననాఖ్యుండు 

పర వాదిమండూకపన్న గుండు 

పరవాదినవ మేభుపవమానధీరుండు 

సరణూాదిసాగరబాడబుండు 



థివ రా శత్రీమాహో _ల్త్టేము ౧౨ 

పరవాదికుత్కీల భాసుర దంభోలళి 
పరచాదికేంధనపావకండు 

పరవాదిచయతమఃపటలో గ భానుంగ 

పరనాదిభోగినుపర్తు డవసలోః 

జటుల జై సత... 2 

కును సంగ్రామ సార్హుంశు పన.తయళతుండు 

కుభుండు ముమడ్ చేవయ్యనుతు- డనం౫గ 

వెలసె శాంతీయ్య విక్ర మవిరవర (కు, 52 

'వెడ్డ ( గవిసార్వభౌమున విమలచరితు 

స్థాందపౌ రాణికం బెనకథలలోన 

ఘనత శినరాతి చరితంబు. జెగుయగాC 

గరుణం జేయుము శ్రీ నాథక వివశేణ్య, 92 

వ. అనవుడు నమ్తహీ స గ గణు్యుండు క మలనాభామాత్య 

పౌత్రుండును మ మారయాసూల్యపుత్రు ండును నగు శీ శ్రినాథ 
కవివోలేయ్యుంకును సంతుష్టమానినపడై శాంతేస్వామి 

కర్పూర శాంబూపిజాంబూనదాభర ణంబులు 

సీంకరించి స్కాందంబున నీశావసంహితం జెప్పంబడ్డ 

యరులింనోద్యవంబును శివ రాత్రి మాహా హో త్త్యంబును... 

క్రథావిభానరబున కథిశ (రు గ రిల © కన. 

వవ్ష్యుంతేములు, 
© 

_ దానని రలములికిం 
ar 



౧8 

క 

క 

నృత నాశము 

గృ క్యాకృత్వవి వేకికిం 

బ తరి ది(రదదళనపంచాస్యునకున్. 
(WJ అథి = 

= రొమామన థమూరికి 
= ఎల 

రామత యలీలముతికి రమ్య్యూత్తునకున్ 
U ఆశ 

సోమవ్రతవర కాంతికి 

ఫీమజ యోాత్క_టవి శేషభీకర ముతికిన్, 
ఎశీ_నాగమశాన్హాది 

ప్రావీణ్యాగణ్యఫణ్యభరి తాత్తున నున్ 

భావాభావవి వేకికి 

భావితేవంశావ తారపరమాత్యునకుక 

జంభాంతకవె భవునకు 

సంభృత శాస్త ప్ర తాపశే లో న్న తికి౯ 

శుంభ కప్పి భావర తికిన్ 

దంభోళిస్ఫురితతీన తర ఖడ్డునకు౯. 

వరముమ్మయశా౧తునకుతి 

బరమపరజ్ఞాననిధికి 6 చబావనమతికి౯ా 

నిరుపమవిక్ర, మయళునకు, 

గరుణారసపూ రతా _త్తకలితాంగునకు౯. 

అభ్యుదయపరంప రాభివృద్ధియున భిమ తార్థ సిద్ది యుసత్య 

౨9౯ 

రోం 

రోం 

౪5 

ర కి యావ్తదియు న ధ_ర్మకి, వృద్ది నగున ట్రష్టా దశ వర్ల నాగర్భంబుగా 

న త్యాశ్చర్యకరం బై యుండ నా రచియింపం బూనిన 

కథానిథాన 6బు సక లపాపనిరు కంబె సర్వవస్తుసంధా 



శివరా శ్రీమాహ్మో తము ౧లో 

నం జె బై సర్భలకుణసంపన్నం "బై జె సర్యాగమామాననం 

ఛభావిత సం ంస్తుత్యం బై పరమధరోత్కృష్టం చై పర మేశ్వ 

రప్రియం టై పార్వతీమనోవారంటై శ్రీ నాథ సేవితంజై 
బ్ర పూ రుద్ర దేవతొది ed బై శోభిల్లు 

సిప్పాణ్యచారిత్రంబు దళదోషవినర్లితంటై. ష్ . నానేర్చిన 
విధంబజున రచియుంచెద నడి యొట్టిదనినం బూరో్యో కృ క్ర 

మార్లంబున( బరిపూర్లంబె యథావిధి శోభిల్లు నిపూణ్య 

చారిత్రబుం బోలినట్టి. ఫర్షజేశ్రంబును మహాోతీర ౦బును 

నగుగరగాకాలిందిస ర మంబున" సంశ్రి తాతలు నత్య 

వప రాయణులు నగుశేనకాదిమహోమునులు దీ రన 

క్రొబునందుం గూడి యుండంగ వేదవ్యాస న పియ 

శ్ష్యుండు రోమవహార్ష ఇతనయుండు ఫౌ రాణికుండు సూ 

త్యాహిసంభవుండు సూతుం డేతెంచిన సంవాప్ట, 

వమూనసు లయి యమ్మహామును లాసనార ఫ్ఫష్ర సా ద్యాదు 

లం బూజించి యతని కి ట్రనిరి. రర 

సర్వజ్ఞ రోమవార్ష ఇతనూభవ సూత 
యఖలపు రాణవిదా స, గ ల్భృ 

పంచావయవయు క్రభవ్య కావ్యవిదగ్ధ 

రత్నా కరమునందు రత్న ౦బులునుబో లె? 

గలవు నీయందు బొగడ గాదు 

సీవెజుంగ నివిద్య లీవిశ్వమున లేవు 
తర్కించి యెన్ని విధముల. జూడ 

క్ 



ar) పథ మూాఖా సము 

ee 

ను తరోత రసత్కృృత్య చముుపష్పుసీకుం 

గాలనిర్హ్లయక లన సనీకరతలంబు 

పఫూర్వమున మేము సేసిన పుణ్య మెల్ల 

ఫలితముగ నేగుదెంచి త? ప్రార్ధనంబు, ఠి 

వేదంబులు నాలు MR లాటు పూమా ం౦ంనసౌనా షయ 

విస్తర పురాణధ_ర శ్నాన్ర్రంబు లాయు ర్వేదధను ర్వేదం 

బు లర్థశ్యాన్ర్రంబు లన నహ్టాదశవిద్యానిధానంబులకు 

నాదికర సదాళివుం డాళాబపాణి యమ్తహాస్తానంబు 
లు బ్రా కుప బేశించె ననంతరంబు శంకరాజ్జోప చోది 

తుండై కృ వ్నచెపాయనా భీధానంబున సన... కళకు 

వుండలీకా ఎండను, నరణియందు వై శెనరుండునుం 

బో లెద్యాప రాంతీంబున సత్యవతి తీయ ందావిర్భవించెవేదా 

As స సర్లప పృతిసర్లవంశమన్యంతేరవంశా 

నుచరితంబు త తత. పం గలిగి బ్రావాంబు 

వై వ్లవంబు శవంబు భాగవతంబు భవిహ్యంబు నారదీ 

హుం మార్న_ం౦జేయం బాెగ్నే యంబు GR ౦బు బ్ర 

వ్యాకెవర్శంబు లంగంబు వారావాంబు సాం.0దంటు 

నామనంబు కౌర్శంబు మాత్స్యంబు గారుడంబు బ్రవ్యోం 

డంబు లను మవోపురాణంబులు పదునెనిమిది గల్పిం 

చ నవియును. రో=. 

గ గ్రంథ సంఖ్యం బు రాజసంఘంబు గూడి 

నాల్లులతుల సీభ్ఫురాణములలో న 

1 తపారనంబ, రథ 



చివరా తిమూనా+ తము ౧౬ 
/ —_ రీ 

నూటు వేల్లంథములలోన నుతివహించి 
(UU 

(శ్రీమహాస్కాందసంహిత శివునింజెప్పుం 5౭ 

క్ట అందు శివరాత్రి, మాహాత తీ కంబు చెప్పం బడీయుండు నమ్మ 

హోన్రతం చెట్టి చెవ్య రాచరించి శేఫ్లలంబు నొనంగు 

నూపం బరిపాటి 'తేటపడ వివరింపు మనిన నక్కథ 
కుండు కౌన'కొదిమహోమునుల కిట్టనియొ. ౪౮ 

ఉ. తొపససార్యభౌములు స దాళివరాలి మహాన్ర్రతంబుదో 

పాపహృతిక్ట మంబు విను డాదరణంబున నేను సద్గురు 

శ్రిపదప ద దము బ్రలంచి చెప్పెద శంశరసంహి తాక థా 

దీపతభవ్య మార్గమును చేటపడ నొడలింటినుండియున్, 

గ, ప శళయజశాలంబుతుదం అవకా = చనిన 

నపరమగుసర్గమునకు బీజాంకురంబః 
నీశమును నుప్పమును గాంగ జిలుపచిలుప 

గంధ వాహాంబువీంచు నిర్హంధ మగుచు, Ho 

నీ, మూలముట్లుగను నున్తూలనంబును బొంది 

మహిధరంబులురూపుమాలియు౦డ. 

దె దె భువనంబులును జల తృృణరాళియునుం బోతే 

సప్తార్చిచెతి భోస్త సంబు గా 

బుమ్మ_లావ రకాంభోధరంబులు వృష్టి 

విశ్వప్రపంఛంబు వెల్తిగాొన౫ 



౧౭ 

వం 

వ థమా శ్వాసము 

భూర్భువస్ప్వర్లోకములు మవార్లోకంజు 

జనలోక మెక్కి విశ్రాంతి మెజయ 

సఖలదిక్కు_.లు ముంచి బ హోండగోళ 
UI 

నిండికొనియుండయగా రిత నింగితోడం 

గొంత కాలంబు శూన్యమై నొడువోయె, 

అప్పుడు బ్రా నారాయణుం డై భివయో ముదా 

ముద్రి, తలోచనుం డగుచు సముద్ర, ంబునడువు౦ 

ఫీంచిన, 

జనలో క మెక్కి సిద్దం 

వినుతించిరి జలధిస(లిలవీ-చీరింఖ 

దసృజాత ఈరాగ నిద్రా 

విని మిలిత దీర్ణ నయను విషధరశయనున్, 

. దేవతలు సంస్తుతింపలం దెల్హవా అెం 

గల్పసంహారకాలంబు కాఫ్థరా త్రి 

యంతమేల్కని కూర్చుండ నాదిపురుషు 

డాదిమబ హ్హా జగము సేయంగదంలంచి. 

గ ఇ : అభినవోన్వే వజిహా మైనట్టిదృష్షి 

దిశలు ఏవీంచెం ది, భువనాభిశ్వరుండు 

చింతనొంది లోకంబు సృజింప వెజన్ర 

హృదయమున. , + | 

Ao 

UU 

బవ్వ 

౫9 

౫9 

He 

స్నో 



శివ రా తీవా హో_త్మ్యము ౧ళా 

G, ప ఇ a అ 'అెందణంగిరో 

చుక్క_లసుద్ది యె ద్దిెయొకొ చూండగంగందుమె పర్వత ౦బులకొ 

దిక్కు.లచాయ లెన్వి యని ధీరత్ నల్విటుచింతి(నొందంగ్యా 
వ = హృాతివిశ్యము ముంచియుండ గక 

క, అంత్కకరణంబున నటు 

చింతిలి యుండుచు. బ్రపంచసృష్టికినిగియో 

దంతము లేక దుర పత 

సంతనకట్టం విధాత చాలం డ య్యెన్, క౭ 

వ, వెండియు బవూువిధంబుల నూహాపోవా లొనర్భయుం 

బుండరీకసంభవువుడు  భువనని రాణ క్రీయారంభంబునకు 

నుపాయ౦బు. గొన క ఇబికాకుపడి కాకోడరగామణికం 

ఠ గై వేయు భగవంతుం గృ తొంతఘస రు సరస రించి 

తత్స్ర) సాడంబున వసుంధరాగోళంబు మహోంధకార 

మగ్నం బఎగుట యెొణింగి యజ్ఞగద్ధాత్రుల నుద్ధరింపం 

_ దలంచి, రం 

కనా 
న. 

అలారం 

శా ఫోడాకారము* దాల్చికంఠ భనఘుర్టుధ్వానవిస్ఫూర్ని బా 

తాళక్టో డమవోకటావాము సముద్దాటింప డత్కీ_ంధరా 

నోళస్తాయిని మైనభూమి పృథువతో జ ప జేశంబున స్ట్రీ 

లాసత్సులకౌంకురంబు లెగయ న్యెన్ను ండుమున్నీ టిలోన్, 

గ్ లోంతుమున్నీ టిలోపల సీ త్రలాజె. 

గూటక్రొడావతారుం, డై శెటభారి 
ల! ఓ అతనామలటంననానాా మామ లునతుంటు. వంటా మ మర్లూమికాత్తాగ్రా ప్రమా 

జః 
చాల ల 0ళఈ, 



పథవూ+ చొ ప్రథమా శాగనము 

చటులవాొలక శాభూతీ సం ర భూ త్ర 

నిరమండూస్వనంబున నింగి యద్రువ, ౬౦ 

'కొండిపాజీ్న మేనిగరులు బ్రహ్మాండంబు 

త కక్క_జముదోంప 

ఖురపుటంబున6 గీలుకొనిమేరుకుధరంబు 

మువ్యలో పలి జాతిమురువువడయ 

దీర్చ కంఠ కఠోర ఘుర్టురస్యనమున౦ 

చా తాళనోళంబు చాతలింప 

నీలాంబుద శ్యామనసవి డ దేహచ్చాయం 

బ్రళ యాంతి కాలంబు దొలకరింప 

సప్తపాతాళముల కి, దం జాలగిపడిన 

యవని నె తై ని శాతిదంస్టాంకురమున 

నభినవ నృబ్బరోమదివ్యావ తారు. 

డంబురుహాలో చనుండు కల్పొదియందు, జుం 
ఇవ్విధంబున మహోాపర్వతీసన్ని భంబును సీలమేభువ త్రీ 

“కాళశంబును దంస్టాదండదడారుణంబును వివులవృ త్త తథన 

న్మ_ం౦ధంబును సమున్న తకటితేటంబును వాస్వవృత్తో 

రుజంఘాగృంబును దీక్లుఖురమండలంబును" బద్ద రాగ 

సద్భ కేతుణంబును దృఢబీరమవోప్రోథంబును ఛే సముదీ 

ర్ట్చ్భా వ్రసని శ్వాసవిఘూర్షి తప తవ ళయార రవంబును విద్యు 

చృటాపాటలనటచ్చన్న కహోలన్కంధబింధురంబును న 

యినవరాహారూపం బావహీంచి రసాతలంబున నలిల 



శివరా తినూపహ+ త్రము ౨౦ 
Uy ఆశ్ర 

మగ్న యగు పృథివి మ్. ౬...౨ 

గీ, డానవారాతీదంవ నెతంగంబడిన 
లగ = 

యుర్విచుట్టును జలధి నీరోడి _ - 
౬ 

త్ర వెలిపట్టుజగజం పుగోొడుగువో లె, ౬.౨ 

శ్ర జయ జయధ్వనులతో సనకాదిమునికోటి లొ 

వేడదాకురంబుల వినుతి నేయ 

బవుళ సౌరభము . . లుప్పతిల్లంగ 

విద్యాధర . విరులు గురియ 
దివ్యదుందుభిసముళల్లిత నినాదంబుల 

భూ ౨ + _౦భంబు బోరుకలలో 

జోకయె యప్పరన్స్పుదతీకదంబంబు 

నింగిమొం౭దం బ్ర మోదనృ త్తనమాడ 

జద్దువడీయుం డె నొకథాంత పొద్దు వేడ్క 

నవయవంబులు గరుదాల్చ నచ్యుతుండు 

పృళయజలనిధి క్రింద...పడీనయట్టి 

యు ర్విద ౦స్రాంకురంబున నుద్దరించి, ౬రో 

గీ. సురలు తనమిోందం బువ్ర(ల సోనగురియ. 
జూడనొప్పాగరె హరిశఠర్టాడమూర్తి 
కంధర ౦బుల ఖద్యో్టోతగణముమెజణయయం 

జాలనొప్పారునంజనాచలము వోలె, ౬౫ 

వం ఇవ్విర్ధధంబున. బ్రలయసలిలో పద వంబుం దీర్చి ధాత్రి. 



౨౧ స్ థవమూా శా (సము 

బూర్వద్థానంబున మ సర్వసరంసహాభారవ 

హనంబునం బ్రభవించిన స్రయాసకేదం బుజ్జగించుట 

కయి పాంపసెజపె మున్నీ టీనటనడుమం బవ్వళించి 
HN ష్ 9ం 

నారాజతు గుండు నిజాంశర్లతంబున , ==. 

నా దు ర్వారోద్యమభంగి దంషికతుదిక్ దూర ంబు గానెతి 
డ్ ఆఅ ర 

యేం బకార్వస్థాసమునందుం బెట్టితి యథావూర్వంబుగా 
లీ 

నిప్పు డ్కీ యుర్వీమండలి నెట్టివాండనొథకా యోవోో 

యంచు. జిత్తంబునన్, గరిర్గించె _న్షధుకెట భాంత కు, 

డుదన్వ ద్వారి మధ్యంబు నక, 
గీ అంత నిటం నొన తౌనగునబ్ధభవుండు 

దంభక్రోడావ కౌగు(డై ధథారియెత్తి 

సాగ బ్రారబ్దమార్హానునారమునను 

మొదలుకొని యెల్లవిష్టపములు సృజింప, ౬౮ 

మహాత్సగర్షంబు భూతసర్లంబు టైకారిక సర్లంబునను అ 

వూ రక ౦బు లగువమూా(డును బ్రాకృత సర్షంబులు, ముఖ్య 

సరంబు, తిర్వక్చర్లంబు, "బేవసరంబు, మానువనగంబు, 
ON ౧ ళా ౧ 

ఎగృవహాసర్షంబును నానేశును బుద్ధిపూ ర్వకంబులు వెళ్ళుత 

సర్షంబులు కౌమూరసర్షంబు, ప్రాకృత సర్గంబు నీతొమ్లు 

దియు నసాధకంబులు సాధక త్వంబును నైహికౌమువ్నై 

కహి తాహితతదుపాయత త్ర్పతి కారవిరహితంబుసం జేసి 

య ప యోాజనంబు లుఏట నీతొనమిది సరంబులవలనను 
UU) ల్లీ ౧ 

టబ ఆమోజనంబు గానక కన కగర్భుండు మహేశ్యగునిం 
UU 



శివరా తిమూహా_త్మ్యము ౨౨ 

బ్ర న్తుతించితత్ర పాదంబునంబు రాణప్ర జాపతుల (కశ్యప) 

మరీచి భృగ్వాంగిరసపుల స్త వ్రవులవాక తుదతువసిమ్టుల 

మానసంబునం దొమండ ను ధర్హాభర్గ సంకల్పంబుల 

మూూంటినింగాడం బన్ని ద్దజు పుత్రుల గాంచె. అపన్ని 

ద్లణువలననుం బండ్రై,ండు దివ్యవంశంబులు ప్రజావంతం 

బులు(గియావంతంబులు నై సనా నందు దేవదైత్య 

దానవమునియతు.గ రుడ గంధర్వ కిన్నర కింపురువ. సిద్ధ 

విద్యాధరకర్గ దేవ తాబ్బ రః కామి నీర భూతవిశా చమన 
వ్యపశుపతీ మృగోర౫ కీర్రక్ర గిరంగ్రావవృతుల తాగుల్యాదు 
లును గాయత్రీ తి శివ్హు పామరథం౦కేరంబులును అన్న 
ఫోమ వాయ మేధవాజ జవేయాతి రాత్ర, పౌండరీకాదులు 

భోనుగాలల చరాచరంబులు Sai ల 

స ప్రత్యంగబంల జన్మించె నవ్విిధంబున నిఖిల ప 

రు ని _ర్గించి విరించి నిజాంతర్షతంబున, 

ఉం, ఏ నధికుండే కాకుం 'నిర్ణరకోటిలో న నే 
గాని జగత్రుపంచవరికల్పన సేయగ లేండు తేక్ర్కొ_రుం 
డే నఖ లేశ్ళోరుండనని యెవ్యరునుం బ తికోటి లేమి. దాం 

దానయహంకరిం చెనువిధా త సదాళివమూయ పెంపునన్, 

వ ఇవ్విధంబు. నవష్టంభంబు గైకొని యంభోరుహూసంభా 

వుండు తాను సృజియించిన భువనంబులుపీ శీ ంపందలంచి 

రాయంచ కేరెక్కి_దిక్షులం జరించువాడుముందట,. ౨౧ 

మవోస్త గర, అట. గాంచెం బద్గగర్భ్భుం డప్ా మకరథులీ 

ర 



-93 ప గృథమాశ్వాసము 

హాసి త నం. చలితమహిభ్య 

_తృత్ళవివేపలిలా, చశటులోరి వ్యాప్త ఘోం హో సముపచిత 

దిశోస్తోధఏథీవిటంశా, పటు వ. 

లితజగస్ర్య్యూపి లబ్ది న్ఫుధాబ్దన్ = రం 

లయగా హీ. 

తోయజభవుండుమదిబా యనియ హంకరణమా యనుజగం 

బుల కపాయము ఫఘటింపం, చేయ సమళట్టి ఫణిశాయి 

నిరు పాధిళుభ దాయకుసు రాసుర నికాయమకుటా గ,స్థా 

యి కురువిం ద సము డాయఘ్ముణికోటివిశదాయత పద ద్వ 

యులఖా యుతుని శ్రీన్గా , రాయణురమారమెణు జాయ (జని 

నిద్దుర కు రాయిడిగ నెవ్వండవురా యనుచు(బలైన్. ౭5 

క, లేల మైక్కడివాండవు 

పాలనముద్రమున భోగిపర్యంకమునం 

దేళెద వొక్కండవు ననుం 

'ద్రైలోక్యాధీళు నెటు(గురా పరమేష్తిన్, ౭8 

సీ. పాతాళభువనసపక ము నిర్గించితి 
వానితి విశ్ళవిశగంభరయును 

దిక్చక్ట, వాళ మె _తీతిం జక్కంజేయంగాం 

చాదుకొల్సితి గోత్ర పర్వతముల 

వరుసందీర్చితి నేడుశర నిధానములకు 

నారువోసితి నరణ్యములు సెక్సు. 



ని తివూసూ వ Sw గ్రా _క్ట్యము ౨ 

 హాతారసతశుత గతు లేటుపతేిచితి : 
U UU పో 

నరణు తేరి తి నభ స్వంతమున కులో గా 

| అభవ + ర్ భ్ F ని గదొియ. గూర్చితి బ్రహ్మండక ర్చరంబు gr స నన 
౯ శై wn VY న Eats పరిధిగ వాల్శీతిని వమహావర ఇజలము న్ న య ల 

నిట్లినే. జేరవచ్చిన నెదురుానన్చు స్లీణి( ౫. లు బి జ. 7! చిక. yt 
య న గ ఏ నని ల య. 

లా యం న కో చత ల్ని గీ. "ఎవ్వండవు చెస్పామనిన అనను నవ్వి ర లి 

యింది రావల్ల భుండు గ కిట్టులనియె 

నే జగత్క_ రనై యుండ నెట్లు సీవ్ర 

కరనని పల్కెదవు సిగ్గుగాదె చెపువుం ౭౬ 

గీ, వినియెజుంగ వె కల్పాంత వేళనేను 

దంభక్టో డావకార ముద్దతి వహించి 
సర్వసర్థ -_ - - సరణి 

చాల్చినాండను దంస్ట్రి కాదండకొటి, లం 

శా. ఏలావచ్చెదుడాయ నెవ్వండవు పా చ్చొటికింబోయె ద్ 

వేలామ్రైక్క_వునాకుగర్గమి(కనెం తేనోర్వకుందుంజు మా 
శ్రైలో క్యాధిపుండన్ సు రాసురశిరోరత్న ప్ర ఛామండర్కీవ్యా 
లీ ఢాంఘ్రిసరో రువుండవికుగ ర్యారంభసంర౦భమున్. 

న్నీ అని వసుంధర నుదరించినబలంబు 

: భోవనసర్షం బొనర్చినపూ నికయును 

గారణంబులు గాంగ సాగ్రహాముపూని 

యచ్యుతుండును నజుండు, గర్యాంఛులగుచు, ౭౯ 

జో 
గ 

షే. 
గ్య 



వ, ఒండొరు నెజింగిన యయ్యిద్దణు మ'హేశ్వరువూయా 

క ప్ర, ఖావంబున, ౮౦ 

గీ, నన్ను గెల్బికచా వీవ్రు నలిననాభ 

యఖలలోో శేశ్వరు(డ వాట యనియె బహ 
(J 

నన్ను గల్బికదా నీవ్ర నలినగర్భ 

యఖలలో' శేథ్యరుండ వాట యనెయె సౌరి, లాం 

వః, అని యవ్ట్రంభవిజ్బంభణంబున, ౮9 

న్నీ, ఇందిరానాయకుండు శా రముకు వెకు 
ఫా నాల 

గాండివముసజ్యముగం జేసె. గమలభవుండు 

శరము లిద్దజు. గాలాగ్ని సన్ని భంబు 

లేసి రొండొరుసె పై కెర్యమెసక మన౫. ౮ాక 

మం జవ మేపారి మురారి పద జభుజాచ క్ర శ్రీభవచ్చార్డి గాం 

డివకోడండవినిగ్గతప రాల సందీప్తాన్రు నంఘాతముల్ 

భువనర్టాడము నిండ భా నుకిరణంబు లూూజిసీకుండుటం 

బవలుంబెక్యోమ హోంధ'కారములు? పై పై నూచిని"శేద్యముల్ 

గీ, గాండివము లేరిపై 6 జెట్టి కమలభవుండు 
శార్హ మున నచ్యుతుండేయు సాయ కముల 

తె 

గర్కశం బై నకుశపూ లకమునవైే సి 
ఖండఖండములుగం జేసె. గచనవిథి, రా 

క నిట్ట పవ్యోఅలయాులు. . 
గక లయముథ్రు కినుక నారాయణు పెం 



చివరా తినూహాోః తము అడ, 
లో — ఢీ 

గీలుకొనం జేసి యార్చెను 
నాలుగు వెరాము లను దృొభువనము వణయాడన్, ౮౬ 

ఇవ్విధంబున విధాత యార్సి చేర్చిన నోసషాత్రోపంబు 

నం గటకటంబడి కెటభాంతేకుండు లలాటపవీథీపిలంకం 

వ న్! 

బున భ్రుకుటి నటింపల గలా సంత వేళాసముజ్జ్యల జ్రలన 
జు 

జ్వాలాజాలలీలా క్రీ కీ డావవామహాప భు నుండల నుధష్ల్షవ 

_ర్రియు విబుధ రిపు వధూ ఒనిధవ్యదానదీతౌధురంధర 
(ప్రభాపరా క్ర కృ వక్రిడాసిర్వ క కప పరాక్రమం బగుచ క్రం బతేని 
మ బ్రయూకోంచిన' ౮౭ 

ను సార రురు ా § _క్తినంతర్భవిం 

ప శ తానం దునిమోందసాగుటయు; ప ప్పద్ధాసనుం డే ౫ సెబ 
హాళిరోనానుక మైనయ్యస్ర్ర _ _ సాపాడిడై వంబు న 
వ్యశిఖంబుడ్గ తిను తీమ్రిం7 నద్భుతగ తన్వే వేగ నాచక్రమున్. 

గీ, హరి విధాతపె పైగ చాకువత్యాన్తుయే శా 

నజుండు వహారిమోంద( హాళుపతొస్త్ర ముసె 

నమృహో(స్త్రుంబు న 

జ - ములును ౮ా౯ా 

చ, పటుతేరవి కమస్సురణం౮బాశుపతీంబులు రెండు బోరంగాం 
జిటిలినవిస్సులింగముల. జిల్లులు వోయె నభాసలంబు డి 
క్షటము - - = గర్భ గోళసం, పుటములు 
వొక్కెనుమదముపుక్పైం జెవముర్చెం బురాఇకూ ర మున్, 

స్ పాళుప తాస్ర్రురాజములభంగధ్య తిందమలో నోరా, 
రాశనిఖండసన్నిభము శై నతదీయకృవీటనంభివో' 



వాలి త వమూశొంసము 
ఖో త 

లా ధతజ, oN రస్పృరవిఘట్రన, జచ్చుజణకోల-లై 'వెసం 

గశవ్ర మేను బ్రవ్వావెంయిం గేలియొనర్చె న పార వేదనన్, 

ఉ. కాం చనగ రుం ars న్నరకఘ_స్ప సరుండుక బవుకాల మొ 

క్రయం,గాంచిరినొచ్చి సాళువత కాండ యుగ వణ్లవాగ్ని కీలలం 

న వమూంరివోయి ద 

రువంద శేటికి౯ా, 

గ్ర 

స్వా ఇ అదం న 
రులు వంసంసళి జర 

స మెద త య 
ది 

డ్రా జంచలచి ముక త్తి 

ర్పించినయట్రి వా 

గీ, పాకుపతములు చెండు గాభంగిః 

నజుండు పారయును వారింప నలసిగా 

టు 

మమ్మ 

య (ల స. 

ప ల Uk 

గ్ ద 
ర ల 

త. 

చా 

సకం చట ఓటానళి 

న్రుక్కు_చు డర యుంగముల్ సొక్క_ప గన ల నాం 

గీ, లఖన వనలజను భ్రుయమందె 'బేవదెత్య 

ఖచర సిద్ధ గ ంధర్వూలం క లటగయుడ్రి 

అశ్రు రోజద్భయంబు సంహార కాల 

దహానుభంగి నేకాంగ యుద్దం బు నేయ. కాళ 

నీ అ్యన్ర్రయుద్ధము మూన్చ హర్యజుల౦గావ. 

దలంచి యేన్లేందుమాళి యత్యంతకరుణ 

నన్ర్రుములురేంటినడు సుము నయ్యనసరమున 

సంభవించే మహోసం౦భ కంభుమూరా రి, రాక 

న్ర్ధర. స్తభం 'బో విర్భ వించెన్ జ్టలదనలళిళ్టూ 

జాలముల్టిక్కులందుక్ 

జ్బంభిం చెన్భూర్భువ స్ప్వస్థిర తెరజళర 

నేన తృముల్చ్పంచదుల్యా 



శివరా తిమూహో తము చో 
UU శ్రర 

నం భారో ద్యత్ప్వలిం గసగితములుగనా 

శంక విశ్వంభర రుండున్ 

న్ మింపంజటును వర తటి ౦భుండున్సంభ్రా ౦పంజ 

త్సన్నిభన్ఫూూూర్తి మూ రిన్. 

నెం స్పపాతాళవిప్రపములు భేదించి భరణి 

చక్కంబు భిందం జొనర్చి 

భూర్భువస్ప్వర్గోకమయులు సభూ స్పాటించి 

ధువమండలంబు( దురేన మురుచేసీ 

ఆ కిం శ్ పర మేస్టి. షప ప కుద్ర్య్భాంతి యాపాదించి 

వహారిపదంబున కార్చి యానహిం౦చి 

యావరణంజు లందంద చించి 

పరగు బువ్మ్క_ర మార్లంబు పాయంబట్టి 

యెస్ యెచ్చోటికేగనో యెొతుల నాదు 

ఇాతకుంభాద్రికూటా గసన్నిభ ౦బు 

శాంభవం బైనపావక స ౦భ మహుడు, నాలి 

గీ పాలుగల యగ్గికంబంబు స ,భవనుంది 

యుస్త్రమును ఫీతమును గాక యూండెం గాని 

యవావా పెట్టు జగం బుప్ష మయ్యెశనేని 

రిల చేని వణంకును సీతువట్లి, కాఛ్రా 

నీ అద్భుతం బందిరి వారియు జ ద భవుండు? 

దమలోనితీవ వ్రరోవున్సులు మాని 



లిగా సథమా శ్యాసము 
WU 

గీ, 

పువ్మలావర్తకాంభోధరన్రాతంబు 

బరిసె గల్పకల తాకుసువువృష్టి, 

జయజయధ్యనుబతో. సన ళాది యోగీంద్రు 

అభినుతెంచిరి ప న్తుటాతు,గముల 
టం ఇ 

నవమురనదుందుభినినాదములు దిక్కు_లనిండే 

గంభఖీరతర వమాహాభునరవముల 

నణలా న,నుద(యం౦బు నభ్యంతీరమున 

నగ్గికంబంబులో ( గాననయ్య శివుడు 

నలిపె తెరలోన నున్న భావంబుదోంప 

అసు జగ వో మాఘకృష్ణ చతుర్ద శీమధ్యరజని. 

సాూంసరూపంబుదా ల్బె. బదూసనుండు 

దంపీహాొపంబుగ కొనె దనుజరిపుడు 
అ త 

పోయి రంబరమున క ధోభోవనమునకు 

నూర (మును గి దుం గానంగ నుత్సహించి. 
థి U 

క, బహువర సవాస ౦బులు 
యె టీ 

ద్దు ఫీ గుండును వారియు నధ్యధో భువనములన్ 

బహులక్టి య శోధించిరి 
దహన స ంభంబుతుద యు దన్గూలంబున్. 

గా 

౧౦౦ 

(౧౦౧ 

శోధించి యాద్యంతేంబులు పొడగానక వారివిరించు లే 

తెంచి వానుడత్నీణంబుల నిలిచి జగ తాంరణంబయి 

నయమ్మహో దేవు నిట్లని స్తుతియించిరి, ౧౦౨9 



చివరా తిమాహో త్రము 
Uy శల 

న శర్వ లో కాధీశ చంద్రార్భ శేఖర 

పుగువ పురాణ శంకర మహేశ 

యభవ యంత ర్యామివై ప్రేరకత్వము 

పట్లి జనుల శాసింతు నీవు 

భవదీయమాయాప్ర, ఛావంబు ₹తీమున 
నెటు లేమెతిమి యేము నిన్ను 

మూకుం గర వు నీవు మాకు భర్నవు నీవు 
మాకు వార్శవు నీవు మాట లేల 

సీమహాతీ (౦బు వర్ణింప నేర మేము 

నిన్ను. చెలియంగనేరము నిజముగా 

నభవ యాద్యుండ వాద్యుండ వగుదు గాన 

నట్టి ఏ కాచరింతు ముపావ్సి యెసుకు. 

గీ, పళువులము మేము హర పశుపతివి నీవు 
పశువులకు నెక్కొ_డిది బుద్ది ఫొలనయన 

రాజ శేఖర నేర్పు నేరములు చూడ 

కరసి రశీంపు మను నత్యంతకరుణ, 

గ్, విష్షుమూర్వుంపు కడచన్న వేళలందు 

నజునిమరార్తులు క డచన్నయవసరమున 

విశ్వమూూర్పులు విబుధులు వెడలునసుడు 

కలదె నీకు శపాయంబు కాలకంఠ. 

గీ, అమురవంన్య దివాభీత మనెకిపులులప 

కృ్యళిమండల మోతీ ంప నెట్లు నేష్ప 
గా 

౧౦౩ 

౧౪ర 

౧0౫ 



3౧ ప్ర థమాశ్యా సము 

నేము నిను వినుతింపయగ నెంతవార 

మిమ్మహోప రాధము శమియింపవలయు, ౧౦౬. 

* అని నుతియించినం బ సన్నుండై విరూపాతుం జాడు 
ద టో ఈ 

ణంబ లింగమధ్యంబున వెడలి యర్ధనారీశ్వరుండును 

ద్రినేత్రుండును సీలలోహితుండును వగదాభయ ము ?7గాం 

కధరుండును స ర్యాభరణభూాపీ.తుండును బ్రమథగణ 

సమన్వితు౦డును గోటిసూర్యప్ర, కాథుండును బాలచం 

ద్రావతంసుండును వె నన్నిధి యగుట యుం బెన్నిధి 

గన్న పేదల విధంబుంబోలి ఏరించినా రాయణు లిట్లనిరి, 

ఇభచర్యపరిధాన యేభ క్రి చేసిన 

సంతసం బందు నీయంతరంగ 

ముడురాజమాలి యేుయుపచారములు నీకు 

బ్రీయములైయుండు నెంతయును గరిమ 

'నగరాజకన్య కాప్రా బశ స్ు 

జశళశలనం బో స రా్థంగ కృప జనించు. 

గత్నువె రి నీకు చే వ్ర తముఖ్య మొనరింప. 

గాతుకోచేవంబు Xలిగియుండు 

నంధకాసురదమన నీ కభిమతీంబు 

'లేయనుస్టానములు శర్వ యేమఖంబు 

లాచరించిన నీవారమిగుట యిట్టు 

లభవ దావీ.ణ్యపరత మా కౌనలిము, ౧౦౮ 



శివరా తిమాహోత ్రముం 5ి_౨ 
(UU ఆవ 

వ. అనినం బ్రీతచేతన్యు.ండై శివుండు విశ్వంభరాంభోరు 
హాసంభవుల కి ట్రనియె. 

మ. అవధానంబుననాకుసం గ్ర యము సేయన్నర్వదా మోకున 

ధ్యవ సాయంబొడం/హా డెనేనివినుండాయంభోజదృ గ్భారతీ 

ధవులా రావినియాచరింపుండువుదిండా త్చర్య మొప్పంగ శ్రీ 

శివరాత్రి వతమస్న దీయమదిదావీ,ణ్యంబునం జెప్పి లిక. 

బ్రాహీముహూరర్తిబునందు మేల్ట_ ని శౌచక్రియలు నడవి 

గురున కొభివాదనంబు సేసి సంకల్పంబునడపి పూ జోపకర 

ణద్ర,వ్యంబులుసమ కూర్చుకొని నదీస్నా నంబు వొనర్చి 

నిత్య నై నైమిత్తి కా ద్యనుష్లా నంబులు దీర్చి యలంకృతు( 

డయి యతని నంబును సమ్హార్ణన లేప నాదుల శోధించి 

విశానధ్వజంబు 'లెత్సించి త. స గట్టి తోరణం 

బులు సంఘటించి es ప్రవేశించి మానియె 

భ సీత తి త్రి పుండ్రంబును భసోద్ధూళనంబును గావించి 

రుద్రామేమాల్కలు ధరియించి శివభ కుల రావించి 

గురూప దేశమార్లంబున నాసనంబు. చాడ్యం బాబా 

మధుపర్క_ం౦బు నిచ్చి పంచవదనంబులు. బంచావ్బు 

తంబుల నభిషేకించి ఫలోదక పుష్పోదక గంధోదక 
కుంకు మోదక రత్నో దక కర్ఫూరోదకంబుల నభియే. 
కించి వస్త్రం బుపవీతం బాచమనంబు గంధంబు భాభ 

ణంబు ఫువ్చంబు ఫలాహారంబు నీరాజనంబు ధూ 

పంబు వ్యజనంబు వాద త్రంబు దర్చణంబు సోత్రంబు 



లట (4 (తనూశ్వానముః 

చఊుుదలుగా. గలహపోడశోపణారంబుల నుపచరించి నాలు 

గుజాలు జూగరంబు సేయునది యీాఫుత్త చర్యసకారంబు. 

గీ, బ హవాక్యాయుతము సురాపానశతము 
లాలి | "| 

వీరవాత్య గోహత్యలు వేనవేలు 

శినువధ అబులు జంగమ శ్ర,వినాశ్య) 

మాది యగుపాపముల. దోలు నభవు రాత్ర, ౧౧౨ 

వ. తొల యొక్క బాహణుండు మహోపాపంబులు సేసి శివ ౧౧ I 
రాత్రి డర్భునంబున శీవపురంబునకుం జనియె ననిన శౌ 

న కొదు లక్క థకున క్రి ట్రంరి. ౧౧౩ 

గ్, అద్నుతేం బయ్యెడీని మాకు న గజను. భి Seo 
డటు, పాతకములు సేయు కటు లటి 

ఠి నం ల 

పాపి శీవరాళ వ్రత ముట్టు పరం జూచె 

నంతయును విసరి ంపుమా యనిన బటి. ౧౧౮ 

Ca జీమూతొస (య రాజ భెరసుముహోత్షీ రాబ్ధి గాంభీర్య,ను 

శ్రామప్రా సృృవగాఢ శే "ర్య సుమనొధ న్వాతి సౌందర్య పా 
లో మినాయకతుల్యభోగయుత సున్లో కారిజ త్యాగ ఛా 
ష్ న స స త్యారసన్తంభావణా, 

క నిత్వయశళ్ళీ)నుందర 
త్ర ను ఖమ రాచార్యవర్య మాన్యచరి ల 



“శివ రా త్రీమా హోత కము. వక 

భృత్యజనావనతత్పర 

సత్యహరిశ్చంద్ర సర ససాహిత్యనిధీ. ౧౧౬. 

గద్యము. ద్తెది (శ్రీనుత్కమలనాభపాత్ర మూారయావోా 

త్యపుత సకలవిద్యాసనాథ, శీనాథనామ భేయప్ర ణే 

తం బయిన శివ రాత్ర మాహాత్త్యంబునందు బక్ 



శ్రీరస్తు. 

శివరాత్రి మాహాహ్త్య$ a 

(సుకుమారచరిత్రము) 
ద్వితీయాశ్వాసము. 

ర్ం 

క, (శ్రీహిమవద్దిరిపుతి మ 

నోవారపదభ క్రిజాతనూతన సరస 

వ్యాహారకావ్యనాయక 

మోవానతనుజిత జయంత ముమయశాం తా, ౧ 

వ, అక్క_థకుండు నె" నకొదిముపహోామునుల కి టని చెప్పం 

పొణ౦ గ. య 

స్వీ కాంచనాచలముతో గర్వించి యేకొండ 

పరి (బహ్యండక ర్నరము మోవ 

చేకొండచటులసె హిమ శేలక న్యక 

చెంచు లేమలంగూడి సంచరించు 

వజ్రా, లకమరు లేన విడంబనము సేయు 

నేకైొండమొలచుట్లు నిందుతనయ 

యల్లొనే రెడుదీవియవనీధ, ములలోన 

నేకొండ కైళ్యర్య మెక్కుడయ్యె 



ధివరాతె నూపహాో తము 
UU —¢ 

నట్టివింధ్యన గంద పర్యంత భూమి 

దండ కార ణ్యవిపినమధ్యంబునందు 

రత్న వుర మనం గల దొకరాజధాని 

కిన్న రాధిళునగరికిం గీనవెలితి. 

ప స్ఫటిక మాణిక్య పాషాణ ఘటితమెన 

యప్పరముకోట యాకాశ మంటి యొప్పు 

వేడ్క ఛా తాళభువనంబు వెడలివచ్చి 

చుట్టుచుట్టనయట్ట వాసుకి యు బోలె, 

గ్, పట్టణంబున జీవతాభవనవోటి 

స్ 

తుహినగిరికాటములతోడం దుల లుతూలప 
నమరగంగాపయః ప, వావాములం బోలు. 

దచ్చిరస్థ్వాపితో న్నతధ్వజపటములు. 

మకుట'దేదకిరీటమణి మయూఖ చ్చ్భటా 

పటలకి మ్మా గాంఘిపంక జుండు 

పకట పాటలజటావముకుటకొటిఘటిత 

కోమల తారకాకాముకుండు 

గంధదం తావళక్ర వ్యాద రాట్కృ త్తి 

కంథా ధురంధరక ౦ధరుండు 

కుంభినిధరసు తాకుచకుంభమృగమడ 

సాసకసగితవతు.సలుం కు 
థి థి థి 

శంభు. డోంకారనాథుండు శాశ(తుండు 

పాయకయ యుండు నప్పిటిపరినరమున 



దతీ యాశా్యాసము, 

న దాసింధుతీరకాం తారఖూ మి 

నుజ్జి యను వేరికల్పద్రుమంబు మొదల, a 
స అప్పట్టవంబునకుం జుట్టును జనపడంబు లి లిలావతీశతద్రువి 

పాట్సి )౦ధునదీమాతృ ంబులును, విశ్వవిశ్వంభ రాభ్రగల 

తానుకారి సేతురేఖాలంకారంబులున్క, దహ రట 

కుసుమేశేసరక్షురదమందమకరండ ధా రాధోర ణీసవా 

నందర్జి కకులాన లిలకల్లో లమూలి కాన్ఫుట సాయ మా 

నానోవిధో ద్యాన వాటి కాసంభుసంభుటితా కౌ లకాలాం 

ధకారంబులును నారా మచూతపోతనికరనుకుమూరకి స 

లయాస్యాదక షాయకంఠకలకంఠ కామినీకోములకు వూ 

శారకోలాహాలాంకురితపం చను రాగ రాజంబులును రా 

జాన్న కలమ పాప్తీక పతంగవ్రియ నానాప్రీహినన్య 
ప శస్తంబులును, బ్రవర్ష మానవనంబులున్సు నివిడిత సార 

పిక ంబులున్యూ గుళు ర భ్యులై నంబులునుు, సముద్ల తము 

దసామ గ్రీసంగ్ర పాంబులును, అతత వసు తన; 

సిద్దార్థ స్యామాక గోధూమశర్ణ రాతిలజర్తిలంబులును, 

అటూోవి తమ హాకోరదూవితకో న్వేషంబులును, కుస్తుం 

బురుకుసుమగుచ్చచ్చాయా చృటాభృంగ శోణభంగో 
మాణుశ్చం గారితజాంగలజ్నే తే౦బులును నై దాళ రథిచరి 

తే9బునుం బో లె సీతావృ త్తిసరళంబును, జంద్రోదయం 

బునుం జోలె గరసహన్ర,సంవర్టితర త్నాలయంబును, 

యదువంళుబునుంబో లె. గులక మాగతశళూరపురుపో 

తృమబలాభిపాలితంబును నై యుండు వెండియు. ౭ 



నివరా తీమాహాన నము, ఇ 
టం —é 

ముం పరలో కస్టం బతి౯ రుసాంకు బ్ర తికింపంనోరి యోాం 

కారశం, కరుమ్రాలన్రతిము క్ష క్షకంఠముగనా, కం దించె 

నానొప్పు న ప్ఫృరభాహోోపననా గదీ స్టిక 1 

0 న కీంజ? ఏష కి సాస్ స హాంస నోలాడున్రు న్ము_రకింజబు_భు క్రీయానుఖత హంస 

శ్రీం కి యారావముల్. WI 
వమ. ధక ణీచకృముఃబో లెనప్పురమువిస్తారంబునా నూమముం 

జరికింపంగ నశ క్ష మెనగరిమం ఛాథోోధిగంఛీరతం 

బరిఖామండలమంబు రాశినుపమింపం బాత మైయొప్పునం 

బరకల్లోలలుఠ త్తిమింగిలథులీమ త్వ్యాహినకోద్దతిన్. 

గ్, భద్రభాతియేనుంగు న సమ 
లు 

బ్రక్టితస్ఫూ రి నొప్పు సిబ్బములతో డ 

వయలపాళ 5 * ఫేనఖండములతోడీ 

కవ్వ్యపుంగొండబందులో కాక యన. ౧౦ 

ఉ,లక్షులస ౨ ఖ్యలప్పురికెలంకులయందుంగొలంకులొప్పువాః 

పథీ,గరుచ్చటాపవన పాతీవికంపితేపంకజంబు ల 
పీక్షణకౌతుక ౦బు ప భవించుచునుండును లీలమై సహా 

సాముండు విశ్వరూపమహి మాద్భుతముం బ కటించెనో 
లీ (WU 

యనన్. ౧౧ 

ca అవింధ్యాచలదుగ్ల మేలు శబరాధ్యతుండు సమాం 

గదు, డా వార్జి ద్వితీయ ద్వ యానధిగం జక్రాధిశ్వరుల్ 

గాల్య నా, శా వేదండభుటాకపోలతీలమూర్భడ్డానధా 

ర్ 



9౯7 ద్వితీయాశ్యాస ము, 

రాజల్క స్తావప్ర్యక్రమసంవిళుద్దబవాల ప,స్ఫూూర్తిమ 

త్కీర్తియె, 

= శివునికై వడి మహో సేనా నియాత్తుండు 

బలభదిపగిడి నపవ్య పాయు 

శరవిందహితులీల నధిగ తాభ్యుదయుండు 

బుధుని క్రి యనజహత్పుష్కరుండు 

గంగాప్రవాహంబు కరణ్. బావనమూూ ర్తి 

భుజగాధిపునిభంగి భోగళాలి 

యేనుంగు చందాన దానభధా రాశోభి 

సౌరిలాగున శంఖచక్ర పాణి 

క_ర్త యూశ్చర్యముణకు నాకరము నీతి 

కఖాలవిద్యాగమములకు నాస్పదంబు 

పగజ కుత్చాత కేతువు బంధుకోటి 
కమరలోక ద్రుమంబు పేమూంగదుండు. ౧౩ 

గీ, ఆనృపాలుండు నసీతివిజ్యానిరూఢిం 
జారదృష్టి, రొ గాని వఏీచారదృపి. 

సమధి కె కె క్యర్వడై. భ వోజ్ఞలత నూర 

డవ్టమూ రియౌంగాని యనవ్షమూూా రి, ౧౪ 

క యజ్ఞ ద త్త చరి త్రము ర 

2 

వ, ఆరాజునకు నఖలశ్యాన్త్ర విద్యాకళా పానన గంభీర బుద్గి 
యజ్ఞ దత్తుం డను బ్రాహాణుండు. దేవేంద్రునకు బృవాన్నతీ 

యును వృవపర్వునకు శుక్టుండును దశరథునకు వసిష్టుం 



గ్, 

నివరాతి మాహో తము. 
తో శ రోం 

డును రామునకు విశ్వామిత్రడును నజాతేశత్రునకు 

ధౌమ్యుండును నలునకు దమనుండునుం బోలె బ్రధాని 

యె రాజ్యభారంబు భొారంయించియుండు నమ్మంరతి భార్య 

వినయవతి వివేకవతి విభమవతి విలానవతి సౌభాగ్య 

. వతి లక్షణవతి యాదార్యవతి గాంభీర్యవతి యన సర్వ 

గుణసంపూ ర్లనుళీలాభిదాన యగుబాలారత్న ౦ బతనికిం 

బరమ పీ స్ప్నదంబే యుండు. 

అన్ని భాగ ౦బు లున్న నాయబ్దముఖకి 

(శ్రీమహాలక్ష్మీ గలుగంగ నేమిసెలవు 

పుత్ర, వదనావలో కనోద్భూత మైన 

యొక్క సౌఖ్యంబు ట్రాంతియె యుండు. గాన, 

గీ తనయసం తానలబ్టి దౌదవ్వుగాంగ 
విభవసంపత్తిగలియు విన్న (బోయి 

వనిత నివృలపువ్చదర్శనముందాల్బె 

శరలతాకాననమువో లె జవ్వనంబు. 

కాంతస్తుష్పాదిభోగంబు లింపెసంగిన 

వై రాగ్యవిధికి. దావాల్భుం జిత్త 

మన్వయంబునకు. దా నాలంబవుయ్యును 

దను నిరాలంజలా.6 దలంచు నింతి 

ప్రొద్దునం దగినట్టి భోజనం బొల్లక | 
యుపవాసనఠబుండ నువిద దలచు ' 

సంపత్సరంపర సంభవిల్లిననై న 
సంతోవముదవదు వామమతలికీ. 

౧ 

౧౬ 

౧౦ 



రిం ద్వితీయా శ్వాసము. 

గోవ లాంగుళదళవా స్తతామర సము 

కర్హపూ రత్వలిలకె కొలు నొంయ 

గండతలడర్చ్పణంబున గదియం జేర్చి 

పడతి చింతించు సుతేలబ్టి వడయుటకును. ౧౮ 

ఉ. సంతిత్ లేనదుఃఖమున నామజరాజఘటా౦త వె భవం 

జెంతయుగ ల ట్ల్రయన్ సరసి జేతుణచి చిన్న గంబోయియుండునే 

మంతిని బోటోక త్ర తెలకుమాన నసవృ ఈ తియెజుం౦గ. జెప్ప "క్ర 

కాంచేమ శేళిశయ్యపయిలాంతగుణించుమనోర థా రముల్ 

ఉ.ఆ చపలాయ తాథీక నకాంబురుహూంబుల(బూజ నేయువిం 

థ్యాచలక ౦ద రానిలయు నద్రిసుతాసి యనాథునర్శ చా 

ఏచిపరంపనా సలిలవిప్రువ దా వ న యశీతగంధచా న 

పోచమిన వ పృనృద్దభు జగాధిపక రకణు నోంకృతీళ్వరున్. 

అభిపే.8 మొనరించు నలినీలకుంతల 

రంభ సో మోద్భువాసలిల ధార 

నలత యభ్యర్చించు సీలోత్పలంబుల. 

దరు ణనిర్మలసుధా ధా మవకాళి 

గరళకూటగ్రాస సక లాషక ౦ధరు 

మేన గంధ మలందు మోస నేత్ర 

యర్చించు దివ్యోసహారంబు లెలనాంగ 
కుటిలకుండ లి రాజకుండలునకు 

నతివ దిరుగు బదహీణం బభవుగుడికిం 
గుచభరంబున నరగొానుగూనుగి లంగ 

ew 



ధివచా త మాహాోత సము. ళో 
(UU లీ 

రవలిమళ్షైలమ్రైంతత రాయిడింప. 

జర ణఇనూపురరుళ భముళంర్యుళ రవం బు. _9౧ 

వ. ఒక్క నాం డోంకారనాథునకు. మ చాచరిం 

చుచు నప్పదాత్నీ సనన 3ప్రఘాణంబున నొక్క. 

పొ రాణికుండు మసోహారతంబు వక్కాణించువాం డపు 

త్తకులకుం బుణ్యలో కంబు లేడని క థానుకథనప్ర సం 
గంబున౦ బలికిన నయ్యింత్ సంతానవిరహావేదనాదూ 

యమానమానసయె మందిరంబున శేతెంచి యేకాంత 
భవనంబున విరవాశయ్యపై మేను వై చి చింతాక్రాంత 

యె యుండె నంత యజ్ఞ డత్సుం డమ్మత_ కాళిని నన్వే 

పించి, _95 9 

G, కాంతీ సరో జనాళలలి కాతేను పాండుశరీరయప్టి న్నే 

| కాంతగ్భ హాంతరస్టితంబ్ర యాంగ నం జేరంగవ చ్చె మంత్రి, ఖే 

ల్బాంతమునక ర సాతలగుహాకుహూరంబు నడాగియున్న భూ 

కాంతవరాహమూా ర్తిహరి గ్రచ్చుడాయం౫ వచ్చు కై వడిన్. 

వ. శాయవచ్చినం గ్భతీప ee hs నప్పంక జూవీ, 

యు. దానునుం బర్యంకంబునేం గూర్చుండి యవిర శా 

శు పా తార్ట్రిక్సృతదుకూలయు నన లంకృుత యునై. న సులీ 

లం జూచి యజ్ఞదత్తుం య్ ట్లని య, ౨౮ 

గీ, ఏల యేడ్బెదు పప్ప వే ere 

విపులశోకభరంబున వెక్కి వెక్కి 
తాట గు చ్చినము క్యాలదండవో లెం 
<i 
జన్ను(గవనున్న ఏబాఘ్నజలకణములు. 3% 



౪g ద్వితీయాశ్వాసము 

నీ, కుదురునిండినమంచిగుబ్బ చన్ను లమోంద 

ధదియింప వేల ముత్యాల వేరు 

ఫా లేందు రేఖమై ( బచరింప విదియేల 

కుంకుమంబున బొట్టు గోరం దీర్చి 

యాన చల్టోద్ధుంం బగునిత ంబము మోంద 

సవరింప వేల వజ్రాలకమరు 

పాయవట్రముల జ, బసిండినూపురములు 

హాత్సింపవేల పాచొంబుజములం. 

బంచవన్నియరాచిల్క_ం బంజరమున 

చేల సడివింప వనురాగ మెసకమెసంగ 

నేం చింతించెదవు చెపు మిందువదన 

గండపాళికం గంగలు ౫ దియజేర్సి. =. 

గీ నెలత నులి వేండియైని నీనిడుడయూర్చు 

మూాటిమూటికి నిపుశు నామానసంబు+ 

గంపమొందించుచున్న ది కల గాదు 

ప్ర బలభవదీయవట్లోభవంబు 6 బోలె, ౨౭ 

క, అపరాధము సేయం గదా 

చపలాయే నేత్ర! యేను జనవుననేని 

న్ని పుణతతో? జింతించిన 

చెప మేమియు గానరాదు సీనెగలునకున్. _౨౮ 

కం భవదాయత ము విభవము. 

భవదాయ త్తంబు సువ ప్రాణము నాకున్ 



చివరా త్మూా హో తము శ్రోత్ర 

భవదాయత ము సరము 

ధవళాంబుజప త్రనే త్త తథ్యం బరయన్. 0 
ఈదూఖంబునకుం రణం జేమి చెపు వుని యడుగుట 

యుం | బత్నుత రం బీక్ల యూర కున్న దానితొాంజూల 
(UJ Ue 3 

కరంకబవాహిని నుం ఊత విటను;. చేవ చెవంబు కరు 
(| ప్ చు 

ణం జేసి పెద్దకాలం బిమహో దేవి సంతానలాభంబు 

దదూరం బగుటకారణంబుగా  శయనాసనపానభోజన 

విభూష ఆపరిధానా డిసముచిత వ్యా పారంబులు పరిజన 

పయత్నంబునం బతిదినంబు నెట్లకేలకు నిర్వ_ర్తించుచు 
లో లో ని ర 

'చేవరకు హృదయ వేదన గావింపనోసక యనవరతంబుం 

దోంపకుండ: జరియించుచున్న యది నిన్నటి శేపృతవన 

మండలంబు కువితకపికపోలకోడ తామం బె యుడయ 
స్స J 0 

గిరిక వాటవిటంకంబు నలంకరింప వింధ్యాాచలనితంబ 

వింబంబునకు మణి మేఖలాకలాపంబునుంబో లిన న్చర్శదా 

ట్ నాలా తుల గుంకి యోంశా నేశ్వరు శశాంకళి ఖా 

లంకారు హేమ వప జూజించి గుడికిం బద 

వమీణంబుసేయునది ద చేవభవన ప్రా కారగోపురప్రఘా ణంబు 

నం జొ రాణికుండు తవా సము వన్రాణేంచుచుం 

గథానుక థన ప పసంగంబున నఫ్తుత కులకు 'బుణ్యలో కం 

బులు లేనని 'పలిక్రిన నప్పు సలు నెమ్మనంబునం గీలు 

కొని వాలంసములికియుంబో తె వేదనయు క్పాదింప 

భవనంబునకు వచ్చి యేకాంతంబ యిచ్చోటా నవిరఫళ 



క్రో ద్వితీయా శ్వాసము 

వాప్పభా రాదుర్షినాంధ డారితీముఖియయి యాదుర్షశం 

బొంది యున న్నయది యనుట, 50 

మంతి దముకముహూరర్దూత్ర ంబు శాంతించి 
లి 

యువ్షదీర్గ మైన న యూర్సు నిగుడ 

నాకచింత us కిది మహాబలవంత 

మేమి సేయవచ్చు నిందువదన, ౨౧ 

. రరక కుంద చేమిటికి నోంకృతినాభు(డు నర్మ దానదీ 

తీర నినాసభ కృజనదివమ హీరువ హమున్ సదాళిఫ్రున్ 

( స సారసనేత్ర, తెత్సడప రిష్టయశీప్టళు భా భివృద్ధికిం 

నారణమాలుంగ వెవిపారముపక్కు భజం ప్రేశంకరున్ . 

ఈశ్వరుం డ దిజానాథుం డిందుమాాలి 

కరుణలేకసు సుతు, డెట్టు కలుగ నేర్చు, 

జంద్రచందినచందిక్తాకేత్య మై; మెన 

వుత్రెపరిరంభ సౌఫ్యంబు పువ్వుంబోణి. 33 

గురుజనంబుల సేనింఫు కునలణమాశ్సీ 

కమలలో చన ముక్కంటికరుణం జేసి 

మున్ను గురునుప చేశంబు మొనయంగాంచి 

రభిమకౌర్గంబు అెంద ే సబ్బవడన, 3౮ 

సర్వజగ తే త్ససిద్ధంబుగ డా తపు తొల్లి చండ 

శాశికువర్ప్రసాదంబున మిగ ధాధిపతియగురాజు పు -దెతేయ 

యకులవిమర్షను గఇలునం దగినయట్టి శ 'ర్యనిధి జరాసం 

ధుం గాంచె  దశరభథుండు విభండకతనయు నారాధించి 



డ్, 

ద్వితీయాశ్వాసము, ళో. 

దిగ్గజంబు ౨౦ బోలినకుమా పల సకలలో కహితంబుగా 

నలుగుకం 'బడసె సమారాధిక గురు దేవతా ప్రార్థన 

వశంబున. 53౫% 

వెండి పుశోద మారంభ వేళ యందు 

నిన్ను నెన్నండు చూకువో కన్నులార 

విమ ల చంద్రోద యారంభ వేళయందు. 

బూ ర్హిమాయామినిని. బో లె బుణ్యగరిమ, 5౫ 

చేవ కోకంబు విడువను ధైర్యం బవలంబింవు ధర్శంబు 

నడుపు దానంబు సేయుము వ్ర తంబులు సలుపుము 

సత్యంబు పలుకు మనపాలిదేవతలు మన కళీష్టలాభం 

బు6 బొందింపలగలవారు భవ్యసం'తానలాభంబున సం 

తోవమంబువహీంపంగలవనిదుఃఖోపశ మన భావణంబులు 

ధరోప బేశగర్భంబులు బారుమభధురంబు లగువమూటల 

నూ రార్చి కాంచశకలకో డకంబులు కరపల్ల వంబున 

ధరియించి నయనంబులు దుడిచి యగ్గ జయానకు ముఖి 

ప హౌళనం బాచరించి మందిభూతదుఃఖ యగుట 

యొజింగి మంత్రి యంతఃపురంబు వెడలి సముచితవ్యా 
పారంబులం బన నదియా(ద్రిగ (నాగ)మో క్ర 

న కరంబున సభ క్కివినయ తౌత్సర్యంబున, 5౭ 

ఆధవళాయ కాశీ నను ధామరకోొటి భజించు "దేవతా 

రాధన మాచరించుముని రాజికుపా_స్టియొనర్సు మం త్రవి 

9 



ఠో౭ శిపరా తిమాసాత్తము 
ఫ్ శీ 

ద్యాధృతబుద్దిం గాంచుగొని యానును యోగి జనంబువర 

మా(నాధికభ కి భావమున న్వాత్సేజసంతీ తిలబ్దీకామనన్ + 

గీ, ఎజుంపనేవీడకన్నును నెండకమ్ను 
జఇలలగి పూయు నేక రవంచినే లకాంగి 

యెట్లి కేశంబులకునై న సీడంబోదు 

ననమన౦బుననిగు చుసంతౌన కాంక్ష, వా 

న్ భక్తితో మాత్యీకాభవనంబులకు చేగుం 

గావించు నతిథిస త్కారములను 

వాయసనంబులకు నిర్వ రించు దధిబలి. 

గొలుచు జ్యేస్టా దేవి నలఘుమ హిమం 
సదివించుకొను( బుణ్యసంహి తావ్రాతంబు 

మూలి కామాణిక్యములు ధరించు. 
దన్వంగి గంధాశతీతలు చిగంటుల కిడు 

విప్రశ్నికల గారవించుం దజుచు. 

గుడ్తు రానంబుక డవలు కొల విడుచు 

"చాలుర కు. దియ్యపండులు పంచి యిచ్చు. 

జెలులుందానును వృతీములు సలుపుచుండు. 

గామరననేత్ర పుత్తసం తాన కాంతి... కిం 

వ, ఇవ్విధంబున, బుక స వాసన“ డానవ శ్ర దేవతా రాధ 

నంబుల. బ తిబంధదొ'వంబులు వాసిన నానసుదతీలలా 

మంబు మెజుసీ పతిమాచం౦ద బింబంబు సరసియందు 

నుంబో తె గర్భం ఇభ్రావిర్భవించిన, రోగా 
ne 

*వించిన-అనియునుండవచ్చు ను, 



ద్య్భితీయాశా సము రో౮ 

స అభ్యంతరస్థాగ్ని యగుశమిలతవోలె 

నిధిగర్భ యగునబ్దీనిలయ వో లె 

నంతస్థడిగంతి యశావియన్న దివోలె 

శశికుటీ యగునస్ట్ససంధక్టవోలె 

నాలిసహార్య కు యగునది గుహవో లె 

ప్నభా ణ్ యగువినతవోఆ 

నసాంతీరిత యగునలినా పగుచివోలె 

సూనృ తాభిధ యగుసూ క్లివోతె 

సొదొమ జ్రహ్మసంభరితోదర యగు 

వై_టథా రాతినాభ్యబ్దకమునుబోలె 

నధిగ తాగ స్త్వ యగుద తీణాశవో లెం 
బ్రథ మగర్భంబు ధ్రది యిం చెం బల్లవోస్టి, ర 9 

గీ పలుచంభా ణెను గండదర్పణయుగంబు 

నవ మధూక పృసూనంబు నవమధుకర 

మానుగతిం జూచుకంబులు నసిత మయ్యె 

సవతిపూ (బోండ్ల మాననాబ్దములః డ్య రి 

చ, మనమునకుత్సవంబొసం ల సై క్ బట్రపు చేవి గర్భకో 

భనమునయబల్పనైచెలువుపై కానముద్దు :నెచెొంగంబుతో 
ఘనసమయంపునందుం బొడకట్రిన చల్లని తూర్పు గాలిచే 

ననిచిన కన్నె గేదయికి నచ్చినకూరినిచుట్ర'మెా యనన్, 
గ. గర్భభా రాల సాంగియె నంబుకంఠి 

“ఇవి శిరీవప్రసూనంబు చేర్చనోప . 



శివ బా డిమాహో తశము ర్ త్ _9$ 

దెట్లు ధరియింపగానోపు హేమరత్న 

కంరికాహార జేయూరకటకములను, ర 

క్ర ఎలదోంటతీలెయు య్యెల 

కలకంఠికీ. ఉన్న నాంటికలేలై తోంపం 

జెలువకాం నౌ దాంబుజములు 

గిలిగింతలుగాలుప్పుం గలిగిరిగుహబలందున్. ళో 

శా. ఆసారంగవిలో లలోచనను గాఢాలింగన క్రీడల, న్యా 

సాగారము కేలితల్పముపయి nye మం తీతు డ్ 9 ల స్ట 

సంగంబొనరిం 'చెముద్దుగొనె మ్స ఎకు స్వాదనవ క్రి కి యా, 

వ్యాసంగంబునగమనై యద నీయంటై నబింభో పము 

క. జలరుహానా భునివత్షు, 

స్థ లిక న్తుభమునను దీ వీ;థన రెడువుణి రా 

టల కాలంకృళిం బోలెం 

బొలంతుగ పృత్యగ్ర గర్భమున నొప్పాశెన్, ర 

వ, ప్రతి దివ సోపచీయమానగర్భనిర్భర యగుచు నయ్యది 

శాముడీవిలసనంబునొంబో లె బి  యసఖీవిలో చన చకోరి 

కలకు. గోరికలు నిండించ పుండియు రీ 

చ, బహుదినముల్ మహో గోస చివుపట్లపు దేవికి వృదింబొందె దు 

స్పహానవగర్శ్భచివ్నాములు మాచి) సఖుల్ పీయ 

మందంగా మున్న రువాురనుబద్ధ జృంభితసముద్గ్దతేని 
ప్వాలనేత్ర పద్గముల్, జహదజవాళ్సము ౫ గ పురుషూాయిత 
శీలివిజృరభ ణంబులున్, సం 



ద్వితీయాశ్వాసము, Xo 

గీ, అట్లు ధవునొద్ద మెలగు. బదాయ తాత 

సముదితం'బైన గర్భిభారముకతీమున 

సమ్యగావీతీజల రాళి సామ్య మెన 
0... 

ప్రావృడాం ంభనవ మేఘపర౦క్తివోలె, సెం 

శా.సీమంక్ న్నతసరభమంబువెలయం జేయించె నీ యజద 
ఆ ఈ 

తామాత్యా (గృణికన్నృ పాలకుండువిం ధ్యాధిశ్వరుండ రి రిలి 

న్సామంతవీ, తిపాలమంత్రు లసమానం బెనవే గ్రామంబునన్ 

భామాసింధుతురంగరత్వె ములుప్రై ఇ పై ఛానడళ్లేరలన్. 

నీ, కమగొజ్జంగ నీట. గలయంపిచలిరి 

మేలి మెలిరి అ తృమృగమదమున 

రంగవల్లులు కష్పురపుమ్రుగ్గ వెట్టిరి 

కీరించిరొగిం మాలతో రణములు 

తరుణరంభాతరుస్తంభంబు లెత్తిరి 

కట్టి రెల్లెడ బట్టుక లువడములు 

కమల చందనమాలికలును నిర్తించిరి 
స్తంభించి రుత్తమదర్భణములు 

నాలిఖంచిరి "గేహాకుడ్యములయందు 

సర్వశోభ దు ద మకరికాస్వ స్తీకములు 
పరిజనంబులు రాజాజ్ఞ బటనమున 

యజ్ఞదత్తుని ప్ర ప్రథమకళ్యాణ వేళ. x53 

గ్, వేడ నృత్యంబు లాడిరి ఏభులందు( 

బాడి ెత్తిలి పకకువూపంచమమున 



హం శివరా త్తిమా హోత్ర్త్యము 

బంజళంబున ధవళ ప్రబంధగిత్ 

"కుల న వ్వేళం గశర్రాటకమలముఖులు. *౪ 

మ, అదనన్వచ్చిరిసంభ్ర, మంబుననుబంచా రామలీలావతుల్ 

పదునాల్లాతులయప్పరోంగనలునుం 'బాలిండ్రపై హారముల్ 

గదలం బెన్నె జి సేసకొప్పులపయిం గ హ్లోరగుచ్చంబు లొ 

ప్పందదీయత్వరగండ భా గములంగంపం బొందందాటంకముల్ 

సీ, పూ జెకుండలు నిల్పెం బువ్వుంబోండి యొకర్తు 
శుభ్గవితర్షిక చతుహో్కోణములను 

జాజాలపా తెల? స రన ధులు నించి 

ప్రోమీంచె నె నొక్క_పద్దాశీ జలము 

కాంతయొక [కె తె సన్నెకలుం బొత్తిరంబును 
దోరించె వట శాఖతోడంహాడం 

వీఠికంబులు వెట్టి బింబోస్టాయొక్క తె 

మడులసయబుట్రముగప్పెనడుగుమును(౫ 

రమణి యొక్ర_ తె వింజామరంబు దాల్సెం 

దరుణి యొక. త 'తాళవృంతంబు పూనె 

అలన మొక ఆ ఆ పసిండిసంబెల ధరించె 

నాలవట్టంబుధరియించే నతివయోర్తు. సజ 

గ్ మంత్రి వేల్ప్చించె గృహే క్షమార్లముప్ప 

బహృపదమున. గూర్చుండి ట్రాహ్మణుండు 

* కనుమయవ్వలిక ర్హాట. నూ. గనక భాలు వెలి 

కించ నొక్క_పద్యా&ీ జలము. మూ, 



ద్వితీయాశ్వాసము. కిం 

హోమములు శెంకు బుగ్యజుస్పామవే ౫ 
మం తీమాది జయాడిహోేమంబు తుదగ, ౫౭ 

మె, చెవికిం గేలివతంసకోత్పలదళ శ్రీ లె క పోలంబులన్స్ 

నవ కాలాగరుపత  చే్కేలయి మేనం గమకసూరి యె 
న ఆని యె ధనళాంభోరువానేత పై ంగురిసె నుద్యల్లీలనీమంతపుం 

సననాజ్యాహుతిహోమ సంప్ర భవచంచద్వహ్ని ధూమ 
చ*టల్ , సం 

మ, చెలిక _ల్తెల్ చిణునవ్వు చెక్కు లపయిం జెల్వార వీ కీ ంపనొ 
స్టలుమంత్రంబులు సెప్ప- బెగ్గడ శరత్సంపూ ర చంద్రాస్యకు 
న్వలిచన్ను ౦గవ మోందముత్పున కము ల్వర్లిల్ల (గేల్యంచుచు xX యాం 

నృలలీకంటక మెత్తి యాందలపయి౯ సంధించెసీ మంత్రము౯. 
క, కుటిలాలకకును నాసా 

పుటరంధ్రములందు మూూూండుబొట్టులు వీడి చెన్ 

వటఫలదళరస మధిపతి 

కటకరుణత్కార మెసంగం గరజద్యములన్ , ౬౦ 
న్యృుదులగోధూ మసరులతో మేఎవించి 
వన్నె కచ్చులచైరుతో నక్క_రించి 
చువ్వ కుండు భకంబువోం బొత్తువచ్చు. 

బడ తి పాలిండ పై నొప్పు పసపిండివ్రేచు, ౬౨ 
g బడ ఉగ మ్ గ్ త్ గవ లిచ్చిరి పుట్టంటితల్లిప్ర, జలు 

వీళ్ళొనంగిరి చుట్టాలు వేననేల- 
కట్న మి చ్చె నృ పాల్నుండు కన్ను దనియం 

బరమ హీ పాలు న్ సావడముటు, కం 



౫౨5 శివా డిమాహోత ము, 
Uy - 

న. చమూమండలము తంరంగమధట్రమయ మయ్యె 

గరిమయంబయ్యె డికక వాళ 
UU 

మంబరం ₹ఇాతపతావళిమయ మయ్యె 
జ్ 

సౌంభమయ వ మారుతంబు 

పగివాకమయ మయ్యె బృ (సృపంచంబు 

జయశబ్దమయ మ సకలజగిము 

లాత్రప త్రవిభూవణాలోక మయ మయ్యె 

సంజ మనుయ మయ్యజనులమనసు 

వింధ్యపర్వత మేలుష్ఫ థ్వీనరుండు 

దానుం బట్టంపు బేవియు. దగవుగలిగి 

సచివునింటికి నే తెంచి సమదడమున 
— రీ 

నొద్దనుండి యాశోభన మునరుచుటయు, 

గీ. జవిలె నరం బూలుముడిచినసాధి( యొక తే 

యులగండంబు పసుపున నూనం గదిసి 
గి లం 

పసిండియుత్తర జందెముల్ పాయంబట్ట 

రా చప్రైగ్గడ బ్రహసూ త్రమున ననుచు, 

గీ, దశరథుని వాజచేయంబు ధర సూను 
ర 

రాజసూయంబు నుపమింపం శ్రాంతియె యని 

పట్టనంఖును చేశంబు బరిఢవింప( 

తా | బెకై దొడ్డుగ నామె తగా 

వ, అంత్. 
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ద్వితీ యాళా్యాసము, సో 

= సుకుమారుని జననము :._. 

నవమాసంబు సు నిండిన 

ధవళేత్ీణ గాంచె సుతు సుధాకర తా శా 

రవిసుకధిషణవిభుంతుద(? 

కవులు భికములుగనవవుఖఘుటకలు నకువన్, జల 

ఇప్ప్థధంబున సుశీలా చేవి నందనుం గాంచినవార్త యం 

తపురపరిచారిణి యుకరె విన్నవించిన నమృతరసథా 

రామమయం బయినయమ్మటకు సద్య్యఃప రూఢరోవూం 

కురనికరకంటకితే గాత్రుండు ను దర్సస్తి తవిక సితకపోలమ౧ 
డలు౨డును నె మంత్ర్యాఖండలుండు: Dean ౬౮ 

తాను నట్టినట్ట వీనాంచరంబులుం 

దాను బెటినట్టి మేనితొడవ్రుం 

య్ బ్రమదమొప్ప నిచ్చె బారితోషికముగ 

మంత్రి, యంతిపురముమానవతికి, జగ 

తలయంపి ధవళనిద్రాకుంభ మిడువారు 

రతాభసిత రేఖ వాయువారు 
© 

గారసర పరాజి కలయ. జల్లెను వారు 

నై నాలో బరంగువారు 

అవణ౦బు నింబపల్హవ వము ది ప్పెడువారు 

జేము  మరరరబుతో తనువు 

గవలధూపంబు సంఘటియించువారును 

మంచిము క్రుడంద 'యాజించువారు( 
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న! శివరాత్రి తి మూూపహాో హాత్మ్యము 

గదిసి పీవించువారును గండ తేల 

మందుకొనునాడం గాయయిబు అుందువారు. 

ఇఛాడుబారును బరిళోస మూాడువారు 

,నెరి శుద్దాంత సతు లరివ్లాలయము న ౭0 

సీ, కహ్నరసమిక్ల గంధసౌరంబున? 
జబిచెం జప్పుట భితి జామ యొక తే 

వెలకిల్లంబెన్టై నుత్సలగంధి యొక్క రు 

గప్ప గ ర్భ గ్యవోోప కంఠ భూవిం 

జ్యేస్టాధి దేవత 'నేవించె నొకయింతి 

పసుపుబుటము గటి భాకి గరిమ 
లు కు "౨ 

బటము'పె లిఖయించెం బభాటలాధర యోరు 
QQ వానే 

కొత్త లత్తుక శళాంకుని ఖరాంళు 

ఉతమ వంక 'జేళముసం జురు 

బుహ్పడుండుభ ముల నొక్క_వుప్ప(బోండి 

యంబుజానన యొక తె నె య్యభిఘరించె 
భుజగనిర్భొక ముక తె నిప్పులగోమర్చె. ౭౧ 

మంగళరత్న దీపముల మధ్యమునం బుకుటింశిపాన్సు పై 

నంగజసన్ని భుండయసచి నాగ ణినందను (డె ప్ప నెంతేయు 

న్నింగిం బ్రదోవ వేళ నతినిర్శల తార కచక్ట వాళముల్ 

సంగతిం జుటునుం గొలునం జాలలగ ]్ననొస్పశశాంకు శె 
కళ రా 

కరన్ 0_3౩ 

గీ బాలకుడు చంద్రచంద్రి కాపోండునయిన 

పొన్చ్నుంబొత్తులపై నొమ్వెం బవ్వళించి 

శే 

fh 



దఫతిఠతకూ శాషసము. ద 

ధీ స CY యమృశవా రాళిలోన శెమాహి మోందం 

బన్వళంచెస కౌ సుఖా భర ణు: జోలి, 

డొానఫ ర ౦బులొనరించి త్యాగ మి చె చ్చ: 
wr) 

సదగాహంబునాచ హ్లూపాలమం తి 

న్ా Peal ర 

౧ ఇంకొ మహాయాన నో "నర్శి 
వ. షి 

రన ర 3 చ నొ ఉద గెడ. 

నిలయ దె వతి గెట, నిజసుతునరు 
ఇ! 

రార సన్ని భనకు సుకుమూ+నుం డనెడి 

we ర వటం  బధాసబ్బందారకుండు, ర 0 
పసుపాంబుట్టఏబు ధరియించి రశ _దృనయన 

సుతుని నక్సేంగమున వాల్చి మఘాడనొఇ పెం 

దరణిబవింబవారిద ద్ర వార్ష(ర)ముతోడ 

లలితరుచె నొప్వోనా శలత్రీ వోలె, 
పల్లనాధర మడుల్లై న యొశ్రెళట్టి 

ర్రొంగస వణి హే ov జెకిని 

సాబగులాటుకజొట్టుత” ( జూడ వా ప్ప 

వింత చెలువున. బచ్చిచా లెంత ఆ హదు. 

Ve 

es 

డర 

ee 

అత్నయవరి స 

వకుమునన్ ధరించిసచివవి యస సూనుం డువీరా హో 

xX గ్రత్నీ తిసం భ్ర మోద్ధలిని గాండి వధన్వూనితండ్రి యా సహా 
ఫౌతునివై. రిపేరురమునందు ధరించిన దైత్యుకె వడిన్. 



Ae 

గ్, 

ము, 

వ, 

శివ రాతి మాహాత్వ్యము. 
Uy aoe 

రత్న వేదికమె మంతి రా జసుతు(డు 

తల్పిహృదయంబు దృష్టులు తన్ను (గొలువ 

సకలజనులును బంధులు సంతసింప 

జానుచం కవుణ కీ డ సంచరించే. లా 
(UU (UU) 

వలీచన్ను ల్ వడం౮కొడ వేనలులు” వ్రాలంగ గారాపుదా, 

దులు త న్నేమజు కంతలంతలను() వేడ్క_ల్ ఏరాతి చూ 

డంగం దాం గలకాంచీమణికింకి ణీకలకలా త్కారంబు 

తోరంబు గెల గలవాంసంబుల బట్ట బాబును వడిం 

గ మ్యవిభాగంబులన్ 8 ౮ం 

అంత నాసుకుమూరుండు నల్యంత సంతో వమవంతు లగు 

తల్లిదండ్రుల మనోరథంబు ఫలియింప ననుదిన ప్రవర్ధ్ 

సూనుండైె ... వర్టమానస౦పదనురూపంబుగ 6 గసవమూర 

రత్న ౦ంబునకు. స మక మంబున.€. . .జి"లోపనీతుండై 
() (WW 

పుమారుం డాచార్యగృహాంబున కరిగి, 55 

నీ చదివె వేద మెతీంగ( బదము వక్కాణించె 
మహానీయదివ్యాగమములు చరా చెం 

దరె నాదిపురాణధ ర్య శాయ్రంబులు 

నేర్చె ఏణా వేణునృత్యకళలు 

వాదవశ్యాంజనవద నికాదులు జూద 

మాడంగ నెతింగను మదనశ్యాన్ర(?) 

సరహాన్యముగ నింద జాలంబు యంత్ర, కి 

యామంత్ర, తంత్ర, చి త్రరువుషా పరచె() 



ద్వితీయాశ్యాసముం త్న 

శోల్చెయోగంబు సాధించె రద్రభూవిం 
సకలశ స్తాస్తుసంచయ సమితినె ర్చ 

'ఆ ప్రో 

నాకళించెను విఫుల వైద్యక భుంబు 

సంగ హూం చెం గనిత్వంబు స సచివసుతు(డు. ళం 

ఇవి ధంబున సర్వవి వ్యాపరి శ మంబుస ( బారీణుం డై 

యుండునక్కు_మారునకు తె శనంబు సరిగడచుటయు. 

వ 

బ్రదోమంబునకు? జంద్రొదయంబును జలధరంబునకు( 

జక వాశంబును బుష్పంబునకు వాసనాప కారంబును 
(UU టో 

గమలవనంబునకు సూకో్యోదయంబును గంధగజంబు 

నకు దాన ౦బును విజ్ఞునంబునకు మానంబును నవధ్యు 

నకు గెయంబును రాజ్యబలంబున నకు నాజ్ఞాబలంబునుం 

బోలె భువనస మోహనం బై న సౌందర్యంబున కనురూ 

పంబె జవ్వనం భావిర్భవించన, ౮5 
6౦_ా 

గ్, బాల్యమునయందు. గలుగుసౌభాగ్య రేఖ 

నినువుడిం చిన సాందర్య మెసకమెసల 

సచివతనయుండు తా నొప్పీ బారులీల 

జారజనులకు6 గన్నులపండు వయ్యె, ళోరీ 

శా,పంచారామవిలాసినీధవళద్భ కారీనజాలాయమా 

నాంచత్కౌరము నిర్ని బంధనమనోజ్ఞాకార రేఖా, ,, 
పంచాస్తుండగునాకుమూరకుండుదర్పస్ఫూ ర్తి రి నవ్వీటిలో 

చకార పానం కమత పోనూ ధా గ భాగంబులకొ, 



సలా శివవా కిమాసో త్త్యేయు 

న్ ఆదిగశ్శేశ్వ రకఫంబం యౌనస రబు6 

అ. స షు 

నొక్ల_(డెక్ ౦కు మూరలు దొఖ్రోత్ రద్నున 

నన్నియును rE ౭సతనియందు, wa 

ఒకక్రొంత ప్రొద్దు కింనుక కేల మొన నంచు, 

క ణంబుళరుణ తార మెస 

నొకకొంతప్రాద్లు వల్తక నఖాగ్ర ంబుల 

pe తమల సెరుః రః రించు 

పొళకెంకహాద్దు ఇ ఇ'ంశేశజాంబు లొనక్సు 

పరిహాసగో క్టాకిం బచ్చు వించు 

నొకక్రొం త ప్రాద్ధు లేక ఖాప్రపే సలికా 

స బిచ్చలించుం 

గొంత ప్రాద్ధు వినోదం 2 గొబుయతలయిన 

తోడి వేడుక కాండ!  " మీడమాంద 

విమలచంద్రోద యర: భచేళయందు, 

విఖదీవాటలను మల్లుపెనంగుటలను, రాజ 

ఇవ్విధంబున. దృష్తావిషవల్లి కాలవాలంబును నింద్రియ 

గుణంబులకు కంప మోహానిద క్వ విభవమకయ 
టో 

నంబును శా న్ర్రద్భృష్టికిం దిమిరోదమంబును దోహాళీవి 

షంబులకు నా వాసవల్లీకంబును నుగుణకిలవాంసంబు 

లకు బ్రావృటా్యలంబు ను గపటనాటకంబున కుం ద్ర 
సావనయు ధ-రేందుమండలంబున కు రాహువక్రంబు 

నైనయొవననారంభంబున, we 



em 

ద్యితీయాళాంసము. జరి 

సచివతనయుండు కుపిక ధూరెటిలలాట 

చత్వరన లార్చెగుద్దముసంప్ర భూత 

వన్ఫులింగచ్చటా-వలీ వేష్టనమున, 

బసిమి దస్పని వలరాజుపగిదిె నప్పు ల్ 

సరిగొన్న వెలిపట పట్టు ట్ 

రక WE BE 

న వ ట్ శ్ర 4 ర Ry | ల న్. 

RE 
ళ్ “J CA 

గంగమట్రయమిోాం వ ప. 

బుండ కంబు అంొాటమున నమర్శి 

కమలకర్ణిక్ కుండలముల పార్ళ (ముబందు 

బకీతీంబులగునొంటు లలనరించి 

యాత్తవంశపర ప రాయాత మైన 

వెదికాచారమౌర్షంబు నకి బైణించీ 



ఇది నావా ధ్ర శూ ప్లా _త్త్స్టిము 
UU 

యారజము నాచత్కమును నలవరించె 

నగరివిభుల( జరియించు? బెగడసుతుండు. 

. సనచివనందను కర పాశముల వేలు 
£3 I) 

కుండ లంబు లము త్యాలగుళీక లోప్పు 

నన్యలోకన్గు డగ్గుశంబ రారి ేడ్చు 

రతివాహా దేవి యశ్రుపూరమిలువో లె, 

కుసుమవూయుధస స. డగనునా 

రసికునిపె వాలు సాను రాగముతోడన్ 
a / 

వినరుహునయనలచూపుల 

భొసలంబులు ప్రూన్ర(దో, టపము వ్రాలుగతిన్ , 

భావ వుభిరామరూ పె కపాతకంబు 

రూావనము దోషముల కెల్ల నాస్పదంబు 

మన్గథు(డు కోపి యెటు త 

సుదతులకు వాని గడిాకంటం జూచినపుడు. 

హృడయ మువ్విళ్త్లూర 'నేకాంతముననుండి 

వాసిం జింఠింపని వననజముఖయు 
నొకమా బుతిని: జూచి యొండొక్తయజేచరాడ 

నభిలపింపని విద్రుమాధరియును 

గలలోన వాని. జిక). సొనటను జేర్చి 

ముకుళి తేక్షణగాని ముద్దియయును 
నతని రూపంబుం గుడ్యుంబులందు లిఖించి 

యండంబు( జూడనియంగన యును 

న్ 9 

౯౨ 



ద్వితీయాళజ్య్వాసము, ౬.౨ 

జెలులచేశను బ్రోదిరాదిలుక చేత 

వానిగసణములు విని కచ ద్వుంద్వసేమ. 

చొదుకోం బులక్ంపనిమైద లియును 

బన్ని దము వేసినను లేదు పటనమున. లీ 
7 ర 

స ద్యూత శేలియ వినోదోపాయమ మయ్యెను 

జరదారగమునంబు వాఢియయ్యె 

నాత్తభా ర్యాపరి త్యా గంబు ధృతియ య్య 

జేలవిపోారంబు సేమమయ్యె 

గురుతిరస్కారంబు గరిమ మయ్యెను నట 

విటకీర్తనంబులు పటిమమ య్యెం 

'-ానంబె యధ్య్యా త్సపర తయ య్యె సమస్త 

త రల తాగటియ యు త్సొాహమయ్యు 

గుణములకు నెల్ల దోవుంబుగుణమున య్యె 

నపుడు సుకుమారునకుC దద్యయస్యులకును 
నాదిగ ర్ఫేశ్య్వరత్వంబు యౌొవన ౦బు 

సవురు ధనమును జనవు హేతువ్రలుగాంగ, నాని 
గీ త మమానుషకాలోచితంబు అన జీ న్ 

కీరనంబుల మె పులకించుకొండు 
రి లా శూ 

"తా రమర్హ్యులు గా మది౧ దలతు రవావా 

విత్తమద మత్త చిత్తు ల 'వెజ్టిజనులు. 

వ ఆయ్య నీవు చతుర్భుజావతార(డ వన్న. 
దమభుజాదండ పార్గముల. బూతు 

11 



౬వ 

4, 

గీ ఉదతుం డయి సుకుమూరు. డుండ లేక 

నయ సీస జ ననా తెకసుంద వన్న? 

గుంభరీతను. లంటేకొనం 

రయ నీవు చరాచరావకొరుడ నన్న 

నంధంబుం జూడంగ న 

రవసరం విచ్చుట యను గృ హూంజుగాల 

మోము(జూచుట యుషనొనముగను బలుకు 

మైలీ, గా నప్పు డధికత() ; రార్హముగం జ 

“లంకు. వైశ్వర్యమ: కబబునంతు nn 

Cd 

౯లె 

సంపద వేరికట్టిండివశాచము సోశనమానవుండు పూ 

జంపం డభీషచేవత భజింపండు సజను లెనవారి మ 
వన్ జ రా 

న్నింపండుమి త్రబంధులగణి వపండుధర్త రవాస్యముల్ వివా 

రింపడు మో... ....భరింసండవాంకరణంబు సెంపునన్. 

ఏట. జక్క_నిజవరాలి వెనకి వెదకి 

వలపు పుట్టంచి ది సంజశేతములకం. చారి 

చలుప్రర శీలి బవాళపతంబు రేలు. 

గ్ పదనాభుండు నుటన నోపాలవమూ ల 

ోపమున నెట్ట వతవీంనా గ సతుల 

నెట్టుకొని యట్లు వింధా భాద, పట్టనమునం 

చరవురంధ్రుల' వలనీంచ్లు 'ప్రాహాణుండు. 

a 



ద్వితీయాశ్వాసము. కరో 

సీ, యమునానదీసెకతమున జూలరికన 

చనుదోయి నంటండే ఫక్టిసుతుండు 

నంద వృజంబులో నలిననాభుం డెట్టు 

విహరించెం బదియాణు వేలసతుల 

చదేవదారువనంబులో వీరూపాషుండు 

మునిభామినుల నెట్లు మోసపుచ్చెం 

గొక్కారొకోయని కోడియె యలుంగించి 

యనుకనాయకు, జె ట్రహల్యంగలెసె 

మొలక చన్నుల పాయంపుము ద్రుంగూంతుం 

బట్టుకొనె నెట్లు పైకొని పదభవుండు 
చందురుం జెట్లు వొంబెే సాభార్యు లేమ 

ననుచు విప్రుండు రమియించు నన్యసతుల, ౧౦౧ 

వ సంథ్యాభివందన శ్రద్ధ యుద్యాసించె 

గాయత్రీ దవ్వుల. గట్టిపెప్తై 

నగ్నిహోత్ర, ముమిషదియాస నుర. టించ 
“నభుమర్షణస్నాన మర సిమూపె 

పూపరసానుగ్ని నీయంజాలెడునట్టి 

విధి దేవ తార నన పీటింబుచ్చా. 
వేదపాఠము. మానె వివిధసకత్క_రాది 

సత్మలాపంబులు ఇ జాజువీడ్ వెం 

దనకు మరగినవారసుందర వనిత్రల 

నిరతసల్లాపసంభోగ నిపుణ తాను: ' 



కో శివరా తమాహో_త్త్యము 

ఖానురాగనిమగ్ను (డై నిత్యకర్శ 

మె తనర్న్చెను సుకుమారధర ణిసురుండు (?) ౧౦౨౨౩ 

ఇవ్విధంబున6 సమారుండు విహారింపంజూచి, ౧౦౩ 

'మ్రైమామునం గూర్చి సుతునకు 

వేమణు సద్బుద్ధి చెప్ప వినమికి వగచున్ 

సాము గ్యదుర్లుణాలి క్రి 

దా మధ్ధురత్ యొసంగు పషమమగుచలమున కున్. 

జవ్వనమునను సదుప 'బేశములు గావు 

తిల. _ _ లంబు తెజుంగగదోయ 

శంబ రా రాతిపుప్పా(న్ర్రుసం ప, ప హోర 

జర్గరీభూత మగుమన స్పం పుటమున, ౧9౫ 

తండి, డి, గుచూప దేశం బఖిలమల ప, మాళనకుమం బె శాన 

త్రీర్ణన్నో నంబు జరామురణవె వె కల్యంబు లేని వార్గకంబు, 

మేదోభారంబు లేని గౌరవంబు, సువర్ణర చన లేని కర్తా 

భరణంబు, నుజ్వేగంబు లేని ప్రజాగరంబు, ఇది యభ 
వ్యులకు స సలిలంబునుం బోలె, గర్లస్టితంబై యుషదృవం 

బునొపాదించు. సీవిటవట్టి నెట్టుకొని పెద్దలమాట విను 

న్యు వింకశుని ధూర్తులు నిన్ను. బ్రశంసిం ంపలేరు, 

కుటిలులు ని న్నలమరింప లేరు, వంచకులు నిన్ను వంచిం 

ప లేకు, పల్లవులు నిన్ను వలపింప లేరు, మదంబు నిన్ను. 
గదల్ప లేదు, విషయంబు నిన్ను నా'శ్లేషింపలేదు, విను 

మనూఇణానాచారంబున్యు నాముహ్యాయణంబును, నొ 
= 



ద్వితీ యాళ్వాసము. చక 

మేధితామ్మాయంబునుు నధీతా శేవశాస్తం బును,నలిం 

గవృతియు, ననపకీర్ణ ర్లంబ్బు ననభ్యుదితంబును, ననఖి స్తు 

తంబును నైన యార్యవరవంశంబునం బ్రభి వించినా. 

డవు మూఢుండ నై యనుష్టానబంధంబు లగువిష యూప 

భోగంబులయందును సుఖబుద్ధి యారోపించెదవు. నీయ 

స ట్రిదుర్చుద్ధిశీలురుగడా ని(స్త్రింశంబుం జూచి కువలయ 

మూల యని యు గర్భప్వసర్చ్పంబు పీశీంచి కాలాగరు 

ధూమ రేఖ యనియును నంగారంబు దర్శించి బంగా 

రం బనియును భ్రాంతి బొందుడురు. దుందుమారస 

ముండు మాంధాతృనవాువనా భాగసన్ని భుండు, ఏం 

ధ్యాచలపతి, హేమాంగదుండు మనల గుగుసొనం 

బుగా మన్నించుచున్న వాడు. మనవంశంబునకు నీ 

వొక్క_౦డవ సంతొనబీజంబ వింతయు నెతింగి బుదిమం 

తుండవై మము నుదరింపవలవచా యని పలికి మం తి 

కస్నీరు దొరల ముహూర్తమ్మాత్ర్తం బూరకుండె సుశీ 
లా చేవియు, ౧౦౬. 

నీ రవలయుంగరముల రత్నా ంకురము లొత 6 

గేల్చమ్మి 'చెక్కులం గీలుక్రొల్సి 
మొక రితువెద మూతిముట్ల నోడెడివేండి 

సిశ్వాసపవనంబు నివ్వుటిలంగ 

నాక ర్హదీర్ధంబు లగుక్తాలు గన్ను ల 

టపంబాలల పల్హ వింప( 



వ్రాలి Mee అధమం అం 

పోరలతలకు నాళథర్థి చూచరింప 

శుబ్బ తిల నేడ్చె సత తిం కవల నూత్న. ' ౧౦౪ 

వం ఇవ్విధంబున( దల్రియు€.: ౦డ్రైయు! దనకు పాతోపవ 

"దేశంబువేసి నన సౌవమనస్య సౌముఖ్యంబులతోం దగిన 

(పుత్యుత్తరం వీంకుది + సి కదంచుట యెొజింగి, ౧౦ఈ 

న ధర్మ కాస్రాభ్యాసశ అత్త వ్యవున నైన 

సంస్కార వు శ్లారుసౌరుపడియె 
నిరుపాధినిస్సీమనిల్న బంధనవృ తి 

గలచివోప్కతిభ యేశాటం గలసెం 
బంచేం్రి యోపాయ పొనిభూళతము శై లెన 

వీనయం౦బు లే ప మయోజనముంది' ర్స 
నవయొవనాంకుశ్ న్నతవంశపద మైన 

శ్రుతివై భవము లేమిహితవుచేసెం 
జిన్ని వయసున గురుల ఏతి ంచినట్లి 
పుణ్యవాసన చేల గోల్చోయె మనసు 
కటకటా ! నందనుండ వొక్క_(డవ్ర నీన్ర 

గురుల నేడ్చించుచున్నావు గోరముగను, ౧౦౯ 
వ. (అనిన దల్లదండ్రుల)కుం ణా మంబుచేసి యింత 

నో 



ద్వితీ యాశా (సము, జరా 

నుండి విాయాజ్ఞ శిరసున ధరియించి బుద్ది ుంతుండనై 

యం జెద ప్ర. వగవకుండుం డబ పలక లా 

(ప, కౌరంబున పడుకొని ననిన నటమోా(దివ్భృతాంతం 

జెట్టి దని యడిగిన. ౧౧౦ 

మ. వర శె వై కవిధాన పాత్ర, కషి కాొబూగ పార వారంగతా 

స్థిరలత్నీ నవశారదోదయ 

కరమాపాగన పానసద _ 

యన a 

ద 
లరతి ప (పన్ఫుటశాంత వా 

క. ధీమత్క_వికావిన ర 
థామాయితేనిరుపమానచానాంబు = హృ 

ద్భీమ జయోాత్క_లనీమా 

రామామన భవి శేష రాజితమూ క్రీ! దర 

పృథ్వి. లింగార్చవారూఢిరీలావతా రా 

గంగాంబుసుస్తచ్య కావ చై గ్టీకః టారు 

సంగీతసాహి త్యసోహిత్యలోలా 

శృంగారసద్భుక నేనానుహేలా. ౧౧5 

గద్యము. ఇది శ్రీను పత్కమబనాభపౌత్త మారయామా 

క్యపుత్ర సకలవిద్యాసనా థ శ్ నాథనామభేయ 

ప శీకం బాసిన శీన కా బి ాహాత్ర, ఫ్రంబునందు 

ద్వితీయాశ్వాసము, 



అయా 

_ంయజింం-- 

శ్లీ,దోరంతర వేద 

ప్రోదితభాపావి శేషభానురళ ర్తి 

(శ్రీ దార్జ్య వివిధపూ జా 

మోదితగిరి దుహితృ కాంత ముమృయశాం తా | గా 

వ, అక్కథకుండు శే నకాదిమహోమునుల కి ట్రనియె నట్లు 

తల్లీ దండ్రుల నూరార్చి వెడలి See నిజూం 

కర్గతంబున. | 9 

నీ పోయె నుప చేశకాలంబు పూర్వముననె 

కడ: భెరంబు జఠరవికాంత్ మయు 

కీలసంపతి. pA క క 

భామినీస క్రి మన్యథు బారిం బడికి. 3 

శా, పంతంబోడదుధర ర్యముంద గవునుంచాడింగులంబు ని(చా 

రింతు న్వేదపు రాణ శాస్త్రము పారీణుండం గా నెట్లు క 

( 



టి ళీ 
శ్ లా తృతీయాశ్వాసము. 

ey గ ఇ కా gm _ కా సంత ద్యాదశ భానుము స్క రణచాహక్యూరకామవ్యథా 

సం తాపజ్వర వేదనాభరమునం జాకుంట సిద్ధించినన్. రీ 

,. వాండాలుతకోం బుల్క_శ తగంబు గ కాను 

బ్రృవావాత్య యొనక్నృ బ్రాహూణుండు 

క్ర్పొమై పెంగమై కీటమె జన్మించు 

నాసనం బాని భూ మోసనురుండు 

క్కవ్యాదస త్త్వసర్లము మున నుద్భవమందు 

విఫ్రుం డాభాక్యుని వెలంద్. గవిసి 

జ్యామచారు౦డు విళాచమా 'ఛాడబుం 

డన్యునివిత్తంబు నపవాదించి 

యయిన నేమిగా వీనిలో నన్ని టికిని 

సుఖము దుఃఖంబుం జర్చించి చూచినప్పు 

జెల్లసంసారులకు. గుందు పెచ్చు... 

'లేకయుండుట గందుమో లేదొ జగతి, ని 

వామ దేవుండు శుకుండు. గేవలముదక్క_ 
ముకు కు లెవ్వరు వింటి మే ముజ్జగమున 

జంతువులశెల్ల సరియ సంసారయా త్ర 

విధిని పేధంబులకు. జొప్పు వెదకనేల, జ 

శా,ఆతీంక్ంబున కేమి కారణము బ్రాహ్యంబింత యుంజూచి యే 

తాత బ్లట్రినచెర్వులే శ్రు శుతులు బోధప్ర, క్రి యల్ స స్వల్పమే 
ఉతోలాడు నుష్మాశ్తయుం ఇెదంబర శ్రే ఫన్వినోది౦ ఇదకా 
మాతంగీపర" మేశ్వరింగొలిచెద న న్యద్యంబు సేవించిదకొ, 



౭౧ శివరా క్రిమాహోాత్త్యము. 

గ్ అషప్టమూావ తారంబున నాదెఫురుము( 

డచ్యుతుండు విశ్శక ర యనాదినిధను( 

డర్జునుండును చాను చేశ కాంత గోష్టి. 

విశ్వమును చెటుంగమొ.. ree ౮ 

సం చెవింతము విధమతనిన్ భావించి. గాటె (1) 

మ. బవువే దాంత ను తొనుసాధితమపహో బృహాహమం ఇవా 

డుదుర్ , మహి మోహాంధులుగొంద జేనియజు బృవాం 

బెట్టు దా శెట్టిరో, యహహో బ్రవామువార యే; నలుక 

నయ్యం "జె లిని, ది,ంతురో, జహాదుత్ప్సర్గ్షము గౌంగంజేయు 

దురొ విష్టామ్మూత్ర నిరోతమున్, ౯ా 

వ కల్పద్రుమంబుతో c సము ధేనువ్రుతోడ 
నమృ'తాప్పనవ తార మయ్యె నెద్ది 

బృంచారవన మధ్యమందారతరులలో 

పాల వాణి శెద్ది ప (సృత్వ్యతు మయ్య 

ది ది, పురాంతకుని యర చేహాంయునకు నెద్ది 

మదడనసంఫుల్హ్లసంప త్రి యయ 

నపసు థా రూపమై పవనభుగ్భువనాధి 

పలి కెద్ది ప్రాణంబువ్రాణ మయ్యె 

నట్ట భవభేషజము నాసవామృతంబు 

గన్ను గానక శపియించెం గాక యొకడు 

తత్పమానము న ల గల వె 

భూతభావిభవ త్క్కాలముల ధరిత్రి, ౧౦ 



వ, అని, 

నీ, కర్ఫూరరజములో. (లిపి కేతకిధూళి 
నఖిలాంగక్ ముల నభ్యుంగ మూడి 

జలజనాళితంతుసందానితీములై న 

యజ్ఞోపవితంబు లటుత దాల్చి 

భారాంగనాస  నహోక విభూవల 

నతుమాల్యముగం జే నలనరించి 

కస్తూరి కామిత గంధ సారంబున 

నలికంబున. ద్రివుండ, వునువుపజిచి 

చంది కావేళశం బరిపాండు సౌధవపీథి 

శ కి బూజించి 'దేపేప్ర సాదమధ్ధువు 

వుచ్చుకొని విప్ర. డాకంఠపూరితముగ 
'వెలందులును దాను నపుడు వినిమయముల. 

క, వనితల కంగప్ప్కతూ 

హ్న మవ్నీ విఘూర్షనంబు లజ్ఞావిగమం 

బనవసితి మధుపానం 

_ బునకు సురతమునకు సదృశములు నృక్కంబుల్ + 

గ్, త్రీసర కాస్వాదభవమదో ద్రేక లవారి 
ధరణి దేవు. డాయోజ మతా వహించి 
యారణాలు పఠింపంగ నాలకించి 

శంబరారాతి రతిచేయి చజుచి నవ్వు. 

నీ ఇంటనున్నా (డ్ వాం డైచ్చోటనున్నా (డొ 

యొంటియో యెంద జేనున్న వాఠోొ 

౭0౩ 

౧౧ 

౧.9 

౧౩ 

ర 



ఇ. లి శివరా తవూహా తము, 
U ప 

మిన్న కున్నా డొ యేమే. బల్కుచున్నా6 టు 

ని దించినాండొ కనెణుచినాడొ 
ww) ది 

యాడుచునున్నా (౫ Ba aN 

ర్వంచియున్నా (జ త్లోకించినా డొ 

a ere జి యు త్పేకించి యు 

ల్లాసించినాండో" కలంగినాండొ 

యుత్సవమొ వై భవము లేపి యో కలివిజము 
రా 

పగతా రాతి యొ యబుంగ6 శాబాహాణుండు 
(UW (UJ 

నవమధూక ప్రసూ ననంభవపుమధువు 
అట శ 9 దలము దప్పంగ. రః మత వహాంచి, 

సుకుమారుC డ్ట్టు నానా 

పకరంబుల ఏటిలోనం బడుచె తిరుగన్ 
మ! తూ 

నకలజయలు మొజు నెట్టరి 

యొకనా. డ త్యాగ వామున నుర్వీళుసభన్. 

దేవరప్రతినిధింగా నం 

వేసింతుము యజ్ఞదత్తు సిదవము యతనికొ 

భఛావింతుము తత్తనయుని 

యూావనసంప్రా ప్రి వీ చేనియటము న్నెల్లన్, 

౧A 

g- 

౧౭ 

| న "సుకుమారనామ భేయుం డైనమంత్రి నం 
దనుండు సౌండర్యవంతుండును గామశా(స్త్రుకళోవిధి 

జ్ఞాండును నై జారచొరవిటధూ ర ర వర్షంబులంగూడి వేడు 

క కాలై పుణ్యత్రీల నిలువరుస6 చెటుచుచున్న వా 



తృతీయాశార్థసము., లో 

డతని వారింపను నారీజనంబుల శిథ్నీంపను సమర్థులము 

గాక  యున్నార మద్దురాత్తేకుని యన్యాయ సద్భృశ ౦ 

బైనదండంబువలన దండించునది యని విన్నవించిన 

మహీపాలుం డతని రప్పించి వాస్తండనంబున దండించి 

పురంబును "దేశంబును వెడల నడిపించిన  నాజావమా 

సితుం టే యప్పావి కొట చేశంబునకుం బోయి యం 

దుం గొన్ని దెనంబు లుడీి హూణవముండలంబునకు 

చ తెంచువా(డు కాం తొరమధ్యంబున నతితుత్సి పా సాొప 

రవళుండై తనలోన నిట్లు వితర్కి_ంచుచుండె, ౧౮ 

చం, అరుణగభ _స్తీబింబముద యా ద్రిపయింగనుపట్టగి న్నెలోం 

'బెరుంగునువంటక ౦బు వడవీందియలుంగ్గుడుపంగంబెట్టు ని 

ర్భురక రుణాధురీణయగు ప్రాణము ప్రాణముత ల్లి యున్న చే 
హరవార యెవ్వరింకంగడు పార సిపెళై దరీవ్సి'తాన్న ముల్, 

వ, అని తనలోనం దలపోయుచుం జనిచని ముందట. ౨౦ 

స్తీ స్పటికరత్నగృవాంబు సర్వంసపహో కాంత 
కభిధాంతరంబు దుగ్ధెంబునిధికి 

మణిదర్చణము నభోమణివార్లల వ్వీకి 6 

జంద్రాతీపమునకు జన్తభూమి 

య ర్థేందుమకుటొ'ట్టహో ౧౦బునకు' జోడు 

పౌలస్య్యగిరిక సబహావారి 

ప్రతిబింబ మభృము వ్రభువారణమునకు-. 

ననులగు(జుట్టము శారదా ములకు 



జో శివరా త్ర మాహోత్త వము. 

గవోఠతిమినక విక మక మనిహోర 
rr ©, 

చటులతరవీచికాఘటాసమదహాశ 

వాంసకులసన్ని నాదసంవ్యా ప్తదిగ్వి 

భాగ మోఠశీంచె నతండు తీడాగమెదుర. ౨౧ 

మ, వనుధానిర్ణరుండునృహాసరసిలో వార్వీచులం చేల డ్రా 
వె సుభాసన్ని భమెనవారి. దటపృృథ్వీజావళివా యలో 
వసియించెన్ లవారీసమోరముల నధ్వశ్రా,ంతిపోకారిచె 

న్చిస కాండంబులు మేనంహా ర్చి, జయివ ల్ని రోకసం 
— డీ 

కాశముల్, _9_9 

క కరళీక రార్ష)పువ్కు ర 

కరుండె యాతే౧డు గండకరిరాజు కీయం 
య (UU 

బరి పే కాంకేరమునం చా 

సరసిరుహోక రము పెడలి బాల నప్పెన్, _93 

న వైదూర్యశుణిశిలాన (చో డక హాానం 
a ల 

గెలెొకం బొనదించం గన్ను (వకు 

శిశిరసంస్పర్శఏచీమారుతముగాన 

నంగకంబులకు నిం పావహీంచెం 

గమల కేసర రేణుగ ంధోల్బణముగాన 

ఘ్రాణేంద్రి, యమునకు బ్రభుద మొసం] 
గలవాంసకులకలకలకులాయముగాన 

శు లిన్గంఫుటములకు సుఖముని చె. 
ob నిశ విర్ధాష్రక ల కకక. = = 6 సలెతింబు సమోదముననుజేసె 

గృఎత్షోత్కస్త షు కవనచ్చేంచారకు ల స్ట స. వనిబ్బందా కునకు 



తృతీయాశ్వాసము. 

సెక తారూఢ జలమాను క్ష్క్రనంబ 

కాంశ్నీ తెర్క_మయూఖంబుక మలనసనము, 

క్రొలనిదరి నటము నిడన్ 

శిలతేల్యమున దు గొంత నేపు శయించెం 

జెలువ మగువలిపెదుప్పటి 

తలగడంగాం చేసి సచినతనయుం డలశేన్. 

నీ, బపహ్బులపకుతు పాకదంబముంలో న 

వ్ 

అ ప్రమ విలిరబ ాపమయితటక కో జతేపంతళంటునం 

దపనునిమండలంబు బెడిదంబగు వె(డిమినొయ్యవిడా_ నెం 
గపిలము లై నుయూఖములు కొరికమానకలా 

వుసల తాశలాటుసము దాయముచాయ(దిరస్క_రింప(గన్ 

అంతలో నిద్ర మేల్కా_౦చి యవసిసురుండు 

త్ర 
© 
గ్, 

బ్ర భవ మొందిన యంధ కారంబువోని 

కొలనిదరికాననంబులో ( గొంత ప్రొద్దు 

నలవ్చవాయంగ నిద్రించె యాజ్ఞ దత్తి, 

డవ్పీదీజంగ నుధురగాండంబున్రోలి 

కడుపునిండంగ. దూండుందీగలు భుజించి 

యెండ వాలాసునందచా.(క నిండుకొలని 

తీరమున మజ్జినీడ నిది ౦చ నతీంయు. 

జిగమిాబుద్ధి న్శ్సీంచెం. జత భాను 

నభినవో నేషకుటిలజిహూప కార 
— పాలీ! 

లోల తారక కేక రాలో కనమున, 

_౨రో 

My 3 

౨లి 

ఛమై 



౭8 శివరాళ మాహో త్రము 
U లి 

శా. శాంతా రాంకరభూామి చెంత శబరగామంబు పదాకర 

ల లం! సుష జ విప్రం డెదశ్ 

క గంిఫక పోలకుంభపలలాదష్ట్రూరకా లేయకీ 

ల లి, 50 
. “౨ ఉఒం 0౦ 

సీ ఆదికాలమున మాయావిలాసిని మొన 

ముర-దెత్వద మనునిమూ ర్హివో లె 
ర అణాల 

స్త 

ధరణేతలంబునం జరి యింపనేశ్చెన 

పురుహూతమణిశిలాపుత్రి వో లెం 

గామిసీరూపంబు. 7కొన్నశంబ రా 

స 

వేడ్క కైమానుషీ.విగ పహాంబు ధరించి 

వివారించుపషొలు శారు వేళవోలె 

నంధ'కౌమిస్తమును నవిద్యయునుబో లె 
భువన మోహనరూపవై భవములొలయ 

నీలనేతెంచె నొక్క_చండాలకన్య 

క్రాలనం జితుబంతిపసుపాడం జెలియు౭దాను, 5౧ 
ఛా, ఆచండాలకులప్ర సూతీయగాకన్యం గన్య కారత్నముం 

బూచె నవ్వుల యాజ్జదత్తి విపిన క్లో ణీవిభాగంబునన్ 

వాచానోచరసౌకుమార్యనవలావణ్యాని(తం బుష్పునా 

రాచుండితుశ రాసనంబుఫున దోర్షండంబు నంగూర్చంగన్, 
ఉం యోగసమాధిత త్పరతీనున్న విధంబునం 'బాసినట్లు మూ 

శ్భాగమ మిలి తాత్తుండగుచా కృతినిశ్చల దేహయప్ట్రియె 



తతి మాశా(సము. ౭2౮ 

సోగకనుంగొనల్ను దురుంజొక్కు అకీక్కలు గాటన త్రీణి 

రగు ర ఖఅుండాదటంజూ చెమవూా లెత న్. 
న్ అప్సర మీవోలె నకులయె యౌార యా 

సె డలి కన్ను లపండు వయ్యె 

జ రుయౌావనగూపసంపన్న యె మోక్ష 

వన ే ఖయునుబో లె. బెనంచె వేడ్క. 
బొలంతి ప్రొవృ డ్వేళవోలె నళివినిల 

ఘన వేణియె యిది గగముమెజసె 

నిభరాజనిభయాన యిది శజరువువో లె. 

బుండరీ కాఖ్సీ మె ఫొలుపుమిగిలె 

ముట్టరానిది యమైనట్టిమూ ర్హివోలెం 

జిత్తరువువో లె దృష్టిక చ్చరు వొనర్చె 
వెల వుధుమాసకుసువుసనో ృద్ధివో లె 

జాతివిరహితయ య్యు స సం ద్రీతికొనేలా, వత్ర 

నీ, దిని గల్సీంచె నజూ( డభిఘ్యానమునను 

నాతి మును ముట్ట రాకుండ నంత్యజూకి 

ముట్టుటయ కల్రనని యిమ్యుదిత మేను 

గందకుండునె ఫుష్పంబుకంకొ మృ నువు, 5% 

వ. అని వి స్పృతనిమేషంబు గీలించి ముకుళితపమోంచలం 
బును ఉివాకరతరశశ్లా 9 దరంబును నగువీక్ణంబున 

నొవ్వెలివాడేప్రీ డావతి స్శీంచుచు నవ్విప్రుండు మదన 

న్రరశలాకాశంకు సంకలిత హాదయుం డె స్తంభితుని 
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శిక లా తీనవూసహో తము 
© — ర 

భంగి విలిఖతునిచందంబున నత్కీ_ర్లునిపగిది నియతు 

నిలాగున మూరి? ఘునిప కారంబునం దను దా నెటుం 
టక a 

గక నివ్వెఆసడి నిశ్చలాంగుం_డె యుంజడె నము చ్చెకం 
ర టీ 

టియు నలవోకవోలఅ నతిస్వచ్చ సౌభాగ్యచ్భాయావి 

నిర్భ నత మత్స్య కేతనుం డగునావావహభుణుం గనుం 
= Serpe! 

గొని నిజాంతరంగంబును, ౨౬, 

, విప వేవంబు. డాల్చినవిమ్షుం డొరకా్క్కెం 
టో రం 

"బాహణుండె నశంబరారాతి యొక్క 
సాకీ రా 

ఇాడ బాన్వయరూపసంప్ర, భవుం డైన 

చందుకుం డొకొ యుత. డతిస్వచ్చమూ రి ౨౭ గై న 

* అని యంతంతేం 'జేరవచ్చి యయ్యంత్యజాతినీమంతిని 

య శేషజనపూ జనీయులు బ్రాహ్మణు లని తీముకులంబు 

పెద్దలవలన వినటంజేసి యు దా గెంచే నొక్క_పూ 

ర్వజన్య కృత పుణ్యసంస్కారవి శేషంబుననో బాల్యంబు 

నాశునుండికమ రూపంబు వినయంబు దావీణ్యంబు 
మధురాలాపకౌశలంబు నిస్పంగత ప్ర శాంతీ మహోను 

భావంబు ళుచిత్వంబు గొరవంబు సద్భావంబు గుణం 

బులు నై సర్లికంబు లయి యుండుటనో భర్లఫాలనయన 

కృ శానుజ్వాలాజాల హేలాచుళుకి తావయవుండు గాని 

కంసుమకోదండుండునుంబో లె. గన్నులపండువై తప్త 
కాంచనవర్షంబును గోరోచనాగారంబును జాంచేయ 

కుసువు శేసరశేణుత్ర, సలేణు విసరప్ర ,సంగంబును నగు 



తృతీయాశ్వాసము. ౮ాం 

దేవా ప్రభాప్త వాహంబునగహనవండంబ శేవంబును ఇలిం 

గించువాని నుద్భిన్న నవ క్ు, న భిననయావనోద్భాసితు 
ఫోడశవర్ష చేశీయు నాదిగ ర్భేశ్వురు నమాత్యనందను 

సుకుమూరుం గుమారసన్ని భం దప్పక చూచి భయ 

సంభమడోలాయవమానదంత తాటంకవలయం బనైన 
ట్లుగా నిబ్బరంపుగుబ్బచన్నుల బిబ్బ్చోకంబు బావా 
మూలకూలంకవ.౦ బై యావషడద్విలో కసీయంబుగం గేలు 
దోయి సేవాంజలిపుటంబులలాటంబున (గీలించియయ్య 

గారికి నమస్కారం బని యధరకిసలయంబునకు దళ 
నర త్నా ౦కుర జ్యోత్స్న కుసుమ_స్తబకంబుగాసవాకారప 
న్తివాన్వాదక పూయకంఠ కల కంఠ కామినీకోవుల కు హూ 

కారకోలాహలకరంభిత పంచమ రాగప్రపంచంబునకు 

మించుంజూపు కంఠ స్వరంబునం బలికిన, వరా 

వెలది మాలెతగాన దీవింపకయును 

నొప్పెడిదిగాన నూరకయుండకేయును 

ధరణి బేవ్రండు గై కొనె దాని మక్క. 
చగేలుదావుర తిర్య్వగాంచోళన మువ, పా 

ఉ. శంబర వెరిసన్ని భుని, జూరుతరో జ్ఞ్యలమూ రి.టిప ౮ a 
— (UU 

తలప సల రన న మారం టాచ 

మంబువహించియుంగొమరు మా లెత గన్ను లనవ్వు చేరంగా 

సంబళి నంబళలీయళుకు సందడికిందలమంచుం బల్కు చున్. 

గీ బ్రాహ్మణు(డుగాన లజ్జంపం బ్రావ్రిలేక 

చాల పొాఢయవోలె. దప్పక యచూాచి 



రం వివరా తిమాహో త్రము, 
సో లీ 

చాటువడి యుండుమయ్య యీసరసిలో న 

నుదకమూడెద (గాక వీన్న దియునేను, రోం 

క, అని పలుకుచు. గొలనికి డిగం 

జని మూలప్రమద చాను సఖయు నొన ర్చెక్ 

వన కేళి తరంగ లురు 

_స్తనభా రాస్సాలనమున జర్షరములుగాన్. రోం 

చ, పడంతి పసిండిడాలు గనుపట్ట హార్మిదము దీరపంకముం 

దొడసి సరోన నాంబువునం దోంగి పయోనిధితీరభూమికి 

న్యెడలి ధరాసుపర్వనకు నేత్రమహోోత్పవ మయ్యె 

నప్పుడ, ప్పుడ కలశాబ్దిమధ్యమునC బుట్రిన యాదివు 

లత్మీ యోయనన్. రో 

ఈ, ఆకలక ౦ఠియొయ్యందడియార్చు నెడన్ జభునాంతీకంబులై 

"శేకికలాపలీల నణకించి మధు వృతమాలి కాకృతిం 

కొని యింద్రసీలనుణిఖండవిలాసమలిమ్లుచంబు లై 

సయటిన యం త్తముసె న్నెతిసోగ వెండ్రుకల్ i 

గ, చికురసంతతి నిరార్చి చలున తుటిమె 

నేసకొప్పాక్ - -_ - - 

చన్ను (గవసొంపు కతు దేశముల మెజుంగు 

బ్రాహ్మణుని యాత్మ బల్థ నింషంగ జేయ, ళ్ళ 

గ్, దంత తాటంక చక్ర మధ్యంబునందు 
ఛాల కీలించెం గం కేళిపల్టవంబు 



తృతీయాశ్వాసము, 

ఇశ్రాడబుని నేయందలంచుశంబరరిపున కు. 

బభవా ముదియ నమస్కార బాణమయ్యె, 

పూ నెం గుచముల వెలివాడపువ్వుంబోణి 

విష్తాగలయట్టి బండిగు ర్వెందసరి ము 

బ్రృథమరాగరసోడయరక మైన 

సచివనందనుహృుదయజసంగరమున, 

అప్పూడు సుకుమూరుండూ నిజాంతేర్షత ౦బున, 

వలచేయండు శే"పే. పుంద్రియ ౦బులు నాల్లు 

నలిన గర్భుండు లో చనములుగాలో 

నెట్టుగల్లె విధాత కీరాపనిర్హాణ 
పరిమాణము లకోటిప్రరివితంబు 

లజుండు దీని సృజించి యాత త్య నువ్విళ్లూర 
కెట్టుండు( సాతుమోక్ పబాం౦చినా (డు 

కల్పింపంబోలు శృంగారసర్గంబున 

దీని వాక్సతి యున్న తి ఫలియించె 

దీనినిఖలావయవములు తీర్చి తీర్చి 

చేయునపుడు (ప్రయాస సంబుంజెం దు టయును 
నొయ్యనొయ్యన బహూ నిట్టూర్పువుఇ్బె 
నదిసు మి పువృుసమయమందానిలంబు, 

వక 

లోడు 

రోల 

ళ౮ 

ఆ 

అని విభారించుచు విప్రుండు చం డాలకులకన్య కామణి 
దుర్షభంబగు = నకు నద్భుతం బందుచు 
దానితో సంభాపీంపం గోరి చేరువ నిలిఇ నసంగమ 
కన్యకారత్న ౦బును నతని కీట్లనియె, సం 



తరి శివ రా లిమాహాో తము 
కో ar 

fm 

గి 

ఎందుండి యరుగుదెంచితి 

రెం దరిగెద రిచట నునికి కేసికతంబో 

కందర్భరూాప లేఖా 

సౌందర్యవిలాసవిభవసర్వన్వనిధి. ' గం 

నిన్నుంజూచి సుఖామృతీంబున మునింగిన చందంబున నతి 

_ - - సముద్ర్తంబునం 'డేలినవిధంబున స రా్యానందం 

బుల కుపరిభాగంబున నరి ంచుకరణి సకలమనోరథం 

బులకు సంశేతంజై నలాగున నాహృదయంబు నిర్వ 

తింబొందియున్నయగి, _9 

కొన్న సవింటిజోదు నలకూబరు నై షధునిం జయంతు 

నిం, బున్నమనాశిచందుకునిం బోలినవాండవు రూప 

సంపదన్, నిన్నొక వప్రుంగాం బరిగణెంపంగవచ్చునె కల 

గాదు మ్మా యన్న లయాన చూడు పులకాంకురముల్ 

ములచం గుచంబులన్. ౫3 

అవనిసుర చింతకాయల కాజ్జగ క 

యరసిచూడం౦ంగ గ్రక్కిళ్త కాజ్ఞగలటె 

యంట రాకున్న నేమి యంతంత నిలిచి 

చిత మలరంగ నిన్ను ఏతీంపరాదె, స్మి 

కమలినీపత్ర, వుటముల. గాసొరోద 

క ముందెచ్చి పాదపద ములు గడు 

జిలుకముట్ల్టని ఫలంబులు గోసికొనివచ్చి 

పరికించి యారగింప౦గల బెట్ట 



తృతీయాశ్వాసము, రాక 

గాం తారకర్పూరకదలి కాశళముల 

సరసరీతులను ఏజన మొనర్చ 

నధ్యఖేదమువోవ హస్తద్యయంబజున 

నూరుకాండము లాత్రి యుప-చరింప 

వేడ్చంయయ్యెకు వినయంబువిస్తరిల్ల 
భ క్తిగొనలోం బ్ర మోదంబు సా రమేదు 

పీకు విప్రో త్తమునకు పీడెలవ్రులందు 

జెడ్డదుర్ధాతి యది నన్ను. జెజిచెగాన్ని, ued 
క, ఇది సూణమండలం బ 

వ్యది నున్నది వెంచుపళ్లై వనమధ్యమునన్ 
మదననిభ యిీాపుళిండా 

స్పదంబువెలివాడ _ _ _ _ _ He 
'తాళవృత్తము. కనుం/గగొనవలయును జాదవ్వుల సెడగలుగ 

నిలిచి యెనను మాయిండ్రన్ వనమధ ధ్యంబున విస్రాత్త ము 
వెలివాడవనితలకు నేత్రోత్సవమై, యనిభృతపర్భృతన 
ఖరేఖాకో _ _ - _ సహకారద్రుమళాఖా, ఘన ఫల 

రసధా రామృత పానోత్క_ంఠ వివృకాననవటుకంబున్. 
క, పాణసివారము కమ్మని 

ప్రాణము నెజజాణ చేనరా వనవలచా 

ఏణావాద్యముం బాటయు 
వేణు స్వానంబు 'వేన వేల్చందములన్, ౫౮ 

వ. అని చండాలకన్య పలికిన నవ్వివ్రు ౦డు భవితవ్య తాబ 
లంబున. ౯ 



ర్మ కివరా తివూాాపహాో త్రము 
ay శ 

వ! లది య సజ్జనగో పి. యిది మోవావిలసితం 

విద మహోపాతకం విది యక ర్తి 

న చయదమూగ హా యిది దుర దాంధత్వ మిది గ్ర వేశ 

-_ - యిది కుచ్భష్టి 

యిది నారక దార మిది ప్ర న 

విదిమార్థ్య కారణం విదో యనియి తి 

యిది యధర, ముత్రోన యిది పథప్రచ్యుతి 

యిది యధోగతిశే కతు 1 విది యకృత్య 

ని వికారింప కవనీసు రాధముండు 

కల్కి చండాలకన్య పై గన్ను వై చె 

దీయతీయనివింట లేంచేంటినారి 
ఛశంబరా రాతి బావన సంలు వోడిగి, ౬౦ 

. వయునప్పుశడు నిజాంతేర్ల ంబున. ౬౧ 

మాంసంబు భహీంప మనసు వెట్టిననాండ 

దావీ ణ్యగుణము విధ్యంసమయ్యె 

గంజాయి దినంగ నుత్క౦ళ.జేసినవాండ 

లజ్ఞాభిమానంబు లుజ్జగి ల్లె 

హోలారసము గోల నభఖిలపించినసాడ 

సూనృతో క్రులసుద్ది చూజవో యె; 

ముల వెంబడందలంచిన నాడ 

ప్రజ్ఞావిలానంబు పదటలోలససె 

uw బి 

బరకళ 



వ, 

తృతీ యాశా్యాసము, Fe. 

నింక నేటికి వంచింప నిలుపునాకు 

బరువె యాపాపములలోన. చఛాపముుకటి 

వరుస వేయింటి మోద జవాందిక్రొము 

తివ్రట. జండాలక న్యక (గవయువా (డ. 5౬9 

అని పరవుసావాసంబు చేసి నుకుమారుండు చండాల 

కన్యకం "జేర వచ్చి యిట్లనియె, ౬.౨ 

కవిరా, సరసిజలో చన యొక్కమహాముని శాపవశంబునం 

వ, 

వ్ 

బాణచివై, ధర జనియించిన దానవు నీవిది తథ్యము 

కిన్న రభామినివో, గరుడపురంధ్ధి, వొ యఠువధూ 

టివో గాని జఘన్యవు గా విక నక్కా ధరణి నురో త్ర 

మునిన్వరియింవుసు ధాక ర సూ ర్యులు సొశత్వులుగాన్ . 

సామాన్య, న్ర్రీజనంబుల కిట్టియ మానువలో కోచితంబు 

లైనసౌభాగ్యంబులుం ౫ల్లుగె మునికోపవశంబున స 
ముజి త దివ్యశరీర లగు జేవకాంతలు శాపవకోపనీతం 

బైన శ్రర్రీరంబు నధిష్టాంతురు తొల్లి స్తూలచిరుం డను 

మహాముని త్రీభువనలలానుభూత యగురంభ చేచేని 

యొక్క_నిమితృంబున శపించి ననియును దవా*పంబున 

నయ్యప్పరస బాడబచహాపంబు ధరియించి మృతి కావ 

తియందు శతధన్వు. డనురాజును నేవించుచుం బెద్దకా 

అంజు మర్తలో కంబున నుండె ననియును విందుము-_ 

జలజగయ్భనిమాన సంబు వేదంబులు 

దకుప్ర జాపతి దర్చకుండు 

14 



చివరా తివూపహాో త్రము 
య ళల 

సౌ దామనీవని చంది, "కాలో కంబు 

సప్తజిహగ్ధిజ్యాలస ప్తకంబు 

గవిమయూాఖములు నీ రవని దుగ్గాంభోధి 

మృత్యు దేవతనోరి మెజుంగుయండ్లు 

ముని కరిసా బేవికిని సంభవించిన 

దివ్యగంధర జాతిద్యయంబు. 

గారణంబులు గె, బుట్టినారు పదియు( 

నాల్లుకో ట్రప్పరసలు నా నాక సతులు 

వారిలో నొక్క_ తెవు నీవు వారిజూతీ. 

యేమిమవమ్కృతిం బుట్టితో పీంనజాతి, 

గ, తివుచుచున్న ది భవదీయగ్భగ్విలాస 

మెత్తుకొనిపోవుచున్నవి యింద్రియములు 

“వెనుక ద్ర బృుచునున్నాయడు మనసిజాతుం 

డేమినేయుదు( చెప్పవే యిందువదన, 

గీ వనిత సీచిత్తమున శీను వత్తునేని 

కాముతంత ం౦బునకు సంచకర్య గాలోం 

జుంబనము సేయని మోాష్టబింబ మిపుడు 

గండుంగోయిల చిగు రాకు. గమిచినట్లు, 

గ్ అనుచు వివ్రుండు తమకించి యంటుకొనిమె 

సమలించియయుంజె నాచంద వదన 
— య? 

ఛూక లాశ్యంబు నస రేపంజొచ్చినప్పు 

డనుముతింపటబె యత్తళు వెన బడబ, 

౬లె 

కరో 

జ్ 



వః 

సీ, 

తృతీ యాష్యాసము. ళా 

ధీరోదాత్త యగుట నమ్మ త్త కాళిని చిత్తజాయత్త యయ్యు 

ను దత్తజపాటు లేక యతనితో ని ట్రనియె, 20 

కలుగుచున్నవి యనేకములు వికల్పము 

లాడుచున్నవి యపాయంబు లెదుర 

నంత రాయము లసంఖ్యములు గన్న్షైడు 

సం చేహములుపెక్కు చాయవాతె 
నంకురితములయ్యె శంక లేరశాళంబు 

వికృతు లెన్నేని యావివ్కు_రిం చె 

వాఖోపవాఖలం జాంగుచున్నది రట్టు 

గుణి లేశ యుదయించె గోసనాస 

యిన్ని టికి నోర్చి సీకోర్స్కి_ యేను దీర్తు 

నింతవానికి నన్నీగు జురవె _ _ _ 

యెప్పటికి నిత్తునో లేక యాశరీర 

మిప్పటికిం జాలునో నిక్క మెజబుంగంజెపువాం ౮౧ 

మొదల గక్కు_ ర్తిపడి కూడి వీదప వాయు 

నొక్కకమలాననకు డక్కి యుండంజూల. 

డడవి( బెక్కు._పుహపంబులయందువ్రాలు 

చంచరీకంబు మగవాండు సరియసు మ, Bg 

చందురుండంత చూడడు నిశానటి. బున్న మనాండు 

గూాడుచోగ గందళితానురాగుండయి కొనంగనచ్చు న 

వోదయంబులం, జందము దప్పి మోంద నొకఛభాయకు 
వచ్చు గృమక్ర మంబునF౯, సుందరిపట్టునందుం జురు 

షుండును నట్టయకాం దలంపుమో, ౭5 



త్ చివరా తమూాపహ+ తము 
wr) రీ 

వ 

ర 

ee 

అనిన విని సుకుమారుండు. అత 

మగవారల నిందింపకు 

త్రగవ్రను బంతంబు నిజము ధర్శము' గృపయున్ 

మగవారికగా కెందును 

మపవలకుం గలదె చంద వుండలవదనా, ౭౫ 

క్ హరునిచిచ్చుజక ౦ట నసమాస్తుం డీల్లిన 

రని దేవి యెట్లు జీవితము జెంబెం 

బాండుభఖూ పాలుంకు పరలోకగతుండై నం 

గుంతి చావక యేమి కుడువనుండె. 

బ థనాంగణమున సాభద్రుండు చచ్చిన 

బ్రతిశె నెట్టు వి రాట రాజతనయ 

సింధు రా జస్టవించిన నేల దుస్సల 

కాహాయవ(స్త్రృ౦బు గటురక్రొ నియ. 
ఠి 

బం కి రథుం డన్యలో కసంప్రాపుుం ఇన 
ఎవ లాం ad 

సల కాసల్య ప్రాణమా నెటుంగద య్య, 

దగవు థర్గంబు వొడి సంతంబు లెట్లు 

ఛామలెట్లు వృథానులాపంబు లేల) ee 

అనిన జండాలక న్యక చూడు వారి 

మంచితేనమును మగవారి మంచితనము 

సరియ కీడని మేలని చర్చ లేల 

మనకు మనయాడికలు, తృప్పకునికి చాలు, లా 



ఆ, 

తృతియాశ్వాసము. ౯౦ 

విశ్వావసుం డనుగంధర్వ రాజునకు మేనక యనునప్పర 

సకుం బ్రభవించిన ప్రమద్వరయనుక న్యక సూల కేశా 

మవన౦బున( చాదమర్షితేం బగుపన్న గంబు గలుచిన( 

డ్రావి లుప్తజీవిత యగుట ma భార్షవుం డగుచ్యవనునకు( 

బౌత్రుండు ప్ర ప మతికొడుకు రురుం డాయురర్గం జబొసంగి 

యయ్యంగన బ్రతికించె ననియున్వు నర్దునుం డశ్వ్య మే 

భాశ్యానుసారియె యాత్తజుం డగుబభ్రువాహనునీచేత 

నాహావాంగణంబున శరావృాతప్రాణుండై న న నులూచి 

యను నాగకన్యక రసాతలంబుననుండి యేతెంచి యు 

దతప్రాణునిం జేసె నని యు విందుమ్ము మంచితీనంబు 

లా:డువారికీ మగవారికి సరియ - పద్ది యటులుం డె 

నాపంతంబు వినుము. ౭౮ 

నాకు మనంబునిండ 'నొకన మిక సెయుము శ 

గ క్రాొనువాండ ని న్ననుము కాదన కిక్కు_డక ఎ నవచ్చెద 

న్నీ కొకటయ్యెశచేని యవనీసురమనథ్గ నిరిషిశంక త 

వ, 

న్నాకముంజూజ వెక్టైదధనంజయతీ వ, శిఖాముఖంబునన్ 

అనిన విని సంతోషించి సుకుమారుండు. ౮ం 

సీ కలవాంససంపద గలకలక్రేంకార 

కలకలంటబై శమన సాశ్నీ 

ప్రసవ సౌరభనటద్భంభరం టై నయీ 

వలనిల తొముండపంబు సాథ్నీ 

ప్రణ్భాయశీత లో పరిభాగమై(నయథో) 

శశి కాంతమణిశిల్లాస్థలము సాత్న్ 



నా ధీవరా తెవూా హో త్రము 
సూ, రీ 

తరుల తాగుల్లనంతేతపి ధానాతీప 

వ్యాసార మైన యరావనము సౌత్ 

మకర కేతను పాది పద్దములు సాత్నీ 

రతిముహా దేనిజఘన ఫారంబు సౌత్ 

సత్య వెన్నండు నిను. చాయ సమ్మాతించి 

కాణగిలింపలటనీలో బే కములవదన. లాం 

అనిన జండాలి కరారవిందంబులు ముుగికిచి సవిన 

యంబును సగారవంబును సానురా౫ంబును గా నతని 

కిట్సనియె. ౮౩ 

చేడు గృతారు లెరి జననీజనకు లృలియిం చెం బుణస 
ముల్, నేడు పురాకృతేంబు లవనీరుహామూలని వాసి 
యైనక్కా క్రేం డిలువేలు పౌచు నొనరించె* మనోరథ 
సిద్ధిసంపదల్ , నేయగదా సుభారసము _ _ . _ గంటి 
ధరానురోత మూ. ౮5 

ఉత్సాహం మలుసమర్త నంటకుండి మాలదాన నగుట సం 

గీ 

లయ నీళ్ళనాడ్కడవ ౫ ౦తే యం౦ంటునకొనుట కె 
ర, ౪ కొలనం గ్రంకి పోవుచుండీ కునుమ"బాణని భోని ని 

న్నలఘు - _- _- - లోచనంయబు లలరం జూచి 
వలచితిన్, లారి 

వమిసేయుదు నీకు నెట్టిత్తు నన్ను. 

బంచముని యింట గలుగు బీభత్సు నెజింగ 

ఈం డిలు వేల్పుడై - ఊమొనరించె. మూ, 
(Uy యా 



వం 

తృతీయావా్యసము. ౯ 

యిచ్చగింవక యుండ చనటు చేను 

నధికతర మెనమనథాయత్తు నిన్ను. న 

అనిన సుకుమాణుంచు చంజాలక న్న్న కిటనియె, ౮౬. 
aD na) 

శా, వమూాసించిన. ట్రాణర క్షుకయి యేమే చాపము ల్సేసి 

నన్, భావమా శాల్లు బురాణస=హితలం జెప్పక విం 

దుమే కాదె ని, శ్వామిత్రుం జెడ శైనచో శునకమాం 

సంబున్ భుజింపంటె సీ వాన్టమగ్రాహ్యకుచంబు లంటి 

యిదే నాప్రాణంబు రకీంశానన్, ౮ా౭ 

ఇదె యొదుర సభ్రామరక ల చరణన ఖళి ఖా శిఖర వి శీర్య 

మాణ కునుముకేసర శేణుతే సెేేయివిసరవిసం __ _ _ 

ఠంబుచైలతామండపం విదె వెనుక గుటిలళుకత్రోటి 

క్రోట్రీ "వ పాటిత మధుర ఫలరసథా రాసారదుర్దినాయమా 

నాభ్యంతేర ప్ర పచేశంబు చూత తరు వాటి కాభ్యాశం బిదె 

కలన మదకొలమల్లి కాతుపకు పాళీన వపవనసంపాతకంప 

మాన కమల శీసరపరాగ ధూళీ విరచి తాళీకసంధ్యాను 

బంధచకిత చక్ర వాకనీడోద్భువ శృడానీడంబులు, సరస 

సెకత వేతసీనికుంజి క్రోడంబు లిందు నికు నింపువుట్టినట్టి 

యెడ నన్ను మన్నింపు మంటకున్న దాన నని భయం 

బందకు కుసుమసమయంబు గదా ఫలావాప్తికి మూలం 

బింకం గాలశే పంబు చేసి తేని కృందర్నుంకు డర్చాలతి 

శేకంబున భవద్రవ్ఫూవల్లి మళల్లి కిం దల్లి యగునిం౦చువింటి 
బద్ద దిగిచి కొదమతుమైద తెక్కగటిగట్టిన పూమిట్ల 



౯9 శివ రా లిమా హో తము 
ల ప 

కోలల హృదయం బుధ్దాటించి చంపు( జంపకకుసుము 

గంధి బంకు రత్నీంప్పే మిబె నీకు సేవాంజలి యని 

కంక ముర తో కరు తోరంబుగా సుకుమా 

రుండు నఖకిరణపరంప రాకుసుముకు టృలాభిరామంబు ల 

గుకరకిసలయ ౦బులు మోడ్చిఫాలఛాగంబునంగీలించిన, 

ఛా. వాలొయంబుగ నద రాసురు(డు ద న్వాంఛించిన నృ నం 

దహ్మా సొలం(కారమ నోజ్ఞ 'మెనముఖు ముయ్య నాం 

చి చండాలి య్యా లీలాభా, వ మెతింగి (యేగ్చి నతవల్లీ 

కుంజమధశ్రంబునం, గేలీతల్పము. దీర్చెంబో మృదులకం 

'కేలిప్ర వాలంబులన్, ౮౯ 

వ. అనంతరం బధరీకృత కుసుమాూ(యుధధర రూపసంప 

న్ను! డగునవ్వసుధానిలింపుం డపహసితసుర సిద్ద గంధ 

ర్వవిద్యాధరలిలావిలా సినీవిలాస వతి యగు న వ్వెలివాడ 

చేడియం గూడి సురతసౌఖ్యం బనుభవించె నంత, ౯౦ 

ఉ, కాయజవికి యం త. సరం సంభవించి 

య, న్యాయము సేయునే యిటు దు రాత్తుండు పిండు 

త్ర వక్. మాయంగ(దట్టి యంచు నతిమా 
గ లజ్ఞితు( డైనకై కై వడిం, దోయజవమండ బాంధవు, 

ర్లధోముఖు య డయ్యె నభో౭.౦గణమ్మునక్. గొం 

గ్ త నం. లన. 

కడువునిండంగం గ్లో గోలిన కములమధువుం 
గృక్కెనో నాల హనమార్గంబునండు 

ఛొనుబింబంబు రక్వాతపంబుంగా నె న్ గాం 



కృతీ యాజాంసము. ౯ 

వొ వ్రాలేం సమ టె బ్రత్యగ్ర మధ్యా 

న 

గమో, _్రీలతి్య_ ంళుక కో రకస్తబక'కాంతీన్ భోనుమన్గం 

డలం, బాలంబించె మగు: హస్తముే జా యూ రాను 

లీలావతీ, భ్రూలేఖానిభవిభ్ర భ్రమాభ్యుదయముం బుండే, 

శుకోదండమున్. ౯g 

క్కుంకె విభాక రవింబము 

పంకజవండములు మొ మొనగిడెం బ బ త్యగ్వీథిం 

గంశేలీతరుపల్ల వ 
సంకౌశచ్బాయం సొదురుసంజ జనించెన్, గార 

పద్గిసీషమండములనుండి పాసి చనియె 

గోక మిథునంబు లత్యంత శో కపరతం 

దోన యేతెంచె భ్రమరసందోవా మపుడు 

కంఠలో హాోర్లశే ంబులకరణే మెటుయ, క్మ్ 

ఇవ్విధంబునం బ్రతీచీకర్ల పూ రరక్షోత్పలంబును జక్రవా 

కచక్రవాళకులచక్ర వర్తి యు నగు మార్తాండుండు లో 

కొంతరంబున కవతరించిన గ్రమంబున నంబరతటాక వి 

కచకములిని సంజ మంజు మంజిష్టాపరాగ సాష్టవంబు సం 

ధించె( గృషప్తా గురుపంకి వర్తీకల యుల్లాసంబు నుల్హ సంచా 

న టి సిద్దవి ద్యాధరని తం బిసీ జనంబుల 

కు టద్దంబు లతో “డం జరలాజె సాంధ్య దేవార్చనా బలి 

పం కోల గగన మండలం౦బున వెండితగటుం బె 

గడి కి క్కి_ణిసి చుక్కలు వొడిచె. బురుహూతౌాంత, ' 
యీ ఠా i 

15 



లకి శివరా త్తిమాహో_త్ల్యము 

వురవురంధీ విలాసదర్పణంబు దర్శకునిమాటు బొంది 

చందురకుం డుదయేనిరి శృంగక్ళృంగాటకంబున( బటికం 

బుగుండుచండం బొంబె నప్పుడు చండాలకులవరారో 

హా వావాకుం డెక్కి_ విడిచిన వారువంబు(గొదమయుం 

బోలె సంభోగంబునం దృవి చని తనివోవనికౌతుకం 

బున సుకుమారుం గౌలిటం జేర్చి యి ట్రనియె, ౯౬. 

అల్లదె వేటపళ్లైె యటనావల మావలివాడ యావలన్ 

భల్లనిపాతమ్యాత్సమునం బరర్ధితనిరర సింధు వావలం 

'జెల భనిగోవురంచుల నతిసప్త్రమదావపా మె మెనరోహిణీ 

వల భమాళిభామిని నివాసము - _ - - లాప చేశముల్. 
య లీ 

ప తిభ సతతంబు. గొలు రాభద కాళి 
WU వా (UU 
జగతి నేందియాబు బేశములవారు 

దశదినంబులు సింహూకేతనము నిలిపి 

హూణభూమికి దెవ మాయుత్పలాథ్నీ, రారా 

న ని వమ్మహాస్థానంబున వసియింపు మేను నీకు నాయావేళ 
లం “పరిచర్య్ సేయుచు వంచన బయల్పడకుండ మెలం 

గద సర్వకలావిశారదుండ వై ననీకుం ట్రాకారగోవుర 
ద్యారవేదికాప్రాకారప, ప ఘాణకుట్టిమవాట్ల సౌ ధపిథీవిటం 

కంబులం గాష్యగోక్టీవరి హాసక థా బిందుమలీభిత్తికా ప లు 

హేళికాభావన నుభాపీత శ్ర వణంబు, వారవిలాసినీద 
రృనంబు, వె తాళిక్రస్తు తిపాఠ కంబు, దురోదర కీ డ చిత్ర 
కర్గంబు, పీణాస్సాలనంబు మొదలయినవినోదంబుళం 

భ్రొద్దు పుచ్చంగలిగాడి వెండియా, లొ 



తృతీయా శ్యానము, గక 

చెలివాడకుం గడు. జేరువ 

సలయేటికింబొరును క్రాళ్లుం జిటీందులు నా 

వలం దజుచు భద్రకా 

నిలయం బది'లెస్స నీకు నెలన్ర వసింపన్, ౧౦౦ 

పొదు వోకుండ ముందట జూదవు వన 

కాళికాస్తానమునకు నీకాలిష్రోవ 

విప్త్రగ్భహమున నీకు నే విందొన రు 

శ్రర్గమివమున నింటి పెద్దలకు జెప్పి, ౧౦౧ 

వత చెలీక త్రయం డానును వేతొక్క_ తెరువున 
నిజనివాసంబునకుం జనియె సుకుమూరుండు చెజువు 

కొమృుదాపలం బట్టుకొని వీపినవండంబు నడుముగాం 

బక్క mrs Tene నొరసికొని పోయి 

కాలిత్రావం జని సెలయేజు గడచి ముందట, ౧౦౨ 

బ్ర హొ ము పల. గేలి 

వసతి మయైనసరోజవాటితోడ 

నెంద్ర, వాహన మైనయె రావణగ మైళ్లు 

 _ - _ (బే మొక్కయిాండువులతోడ 
వె వనరథమైన వై వై న తేయున కాగ 

నిరవె వై నస్రాకారపరిధితోడం 

rere పా దాం 
డవమాగ సొబ గై నగవనితోడ 



త్ 

ge 

ఈ, 

వం 

వ్రవలా అమూహో సోత్రము 

వేడ్క_ మాహే హేశ్వరం బై నవృషభరాజు 

చా నిల్చిన -శీలిభాధరముతోడ 

సకల భకృనివాసమై ఇవాలనొప్పు 

చండిభవహూంబు సొ త్తెంచె సచివసుతుండు, ౧౦౩ 

. తనడా శీలము తా నెజుంగుట వెలిన్ చాదవ్వుల న్ని 
(లి దు, ర్ల రను. డాతండు లలాటభాగమున హాస్తద్వం 

డ్యము న్న్మో నోపీ యు, య్యన లోలోన నమస్కరించెం బ 

టుగ శ్వారంభసరంభళుం, భనిభుంభప్ర, థనక్ట్ర మప్ర, కట 

బాహోశేళికిం (స) గాళికిన్, సత్త 

మూాలెతనిందు బ్రాహణకుమారు(డు పక్క_ణవాసీ "వే 

ణుక౦ డోలమునందు. దెచ్చిన గఠోరిత చంది, క్ర న. 

రాపగ్యాకాలమున న్ఫుజించి నునగోపుర'వేదిక నిద 

వోరమె న, య్య్యాలరిశ్రావాణుండు తుహినాచలకన్యే 

క్రయాశమంబునన్ ౧౦౫ 

క. ప్రాతఃకాలంబున సి wre ee 

నవగాహనంబు వ చీని కపటసంధ్యావందనంబును గ్భత 

కజపంబుసు సూర్యోపాస్తియు న నడవి టెవాణబ్రువుండు. 

దంతిదం కార్ల శస్తంభభారముణోడ 

రాజిల్లుఘునగోపురములు మాచి 

గండ శెలచే దఘటితమె యొర మైన 

మేటికొమలతోదికోట సూచి 
యవృతదీథితిలో నిహరిణంబు వెజపించు 

సాధాగ్రసింహధ్వజములు చూచి 



తృతీయా శార్ధిసము. లాలో 

యాటమండపముమై నభ్ర ముల్లేఖంచు 

జాంబకానడత్రి శూ లంబు మాచి 

చమురుగా _ _... మగుచ్చములువోలె 

సకలశాఖోపళాఖలసం కృయింపం 

బుష్పీ తాశోక పాదపంబులనుజూచి 

నింబములుసూచి యత డద్భుతంబు సెందె, 

G+ కాళిక దివ్యమందిరము Sr 

౧౨9౦ల 

త మై. ఏ 3 దనాళక్కీ 

లాలరసంబు గోలునభిలావమునం జనుదెంచియున్న వే, 

తాళగణంబువో లె నత్సిదె ర్యమునక౯ దివి డాంకియున్న 
9 హిం, తాళవనంబు గన్గొని (యత ండు మహోద్భు త్ర 

మండి నాత్మలోన్. ౧౦౮ 

పెపయి గర్భ గేహమున, బన్ని క మోతీ "వెలుంగు మా మ 
లికా, దీపశిఖాప్ర, రోవాములు చేజగంజూచి యనుస్ప 

రించె లో, నాపృథిపీసురుండు వహిషాసురమస్త = = 

_ద్కు ర్లాపర మేశ్వరీపద నఖంబులడంబుల సంచరించినన్, 

గీ సరసవనవాటికానికుంజములయందు 

నెలుక లధరొ స్ట సంపుటంబులు గదల్బ 

శక్తిమం,తాతరంబుల (జపము సేయ) 
నవియవలె నున్న నద్భుతంబందె నతండు, 

న నుం త్ర వాదులతో డిమెత్రి, సంపాదించు 

యంత్ర, వాదుల గని. యాదరించు 

౧౧౦౦ 



ఇథి గగ శివ రాత్రి మాహాత్త్యము. 

సిద్ధ యోగీశ్వర శ్రేణి సంనేవించు 
టక. ఎఎ... ._. ందనమువేయు 

కదలి వళ్యాశ్చర్యకథ లెజుంగయగంగోరు 
బిలము సొధింప నచేశ నేయు 

బనాు బేశభావ, లభ్యాసింప వాంఛించు 

శల్యతం శ్ర ముమిో:౭ద౦. జూంవువునను 

ఖు ఆ పు తి Ne 'బెన్ని ధిగుడ్లలించు 

J నింద జాలంబు వన్న ౦౫ నిచ్చగించు 
షూ 

గట్టి భవనములకు సురంగములు ద్రవ్వ 

'నేర్చికొనుం బ్ర త్యృహంబును సీచబుద్ధి. ౧౧౧ 

చ, స్లితిడి మాంసభో(జనము నేసి యసంగమవంశభా 
మిస్సీర తిం బరతండ్రుం డై చె నడుపు బ్రత్యవామున్ ధరి 

యించుచుండు ట్. స్పతితుండు గంగనుల్రియాయాల్రై 

న్నని నున్నని సీరుకావిదో వతులును _ __ _ ములు 

వంశ్యులయిండ్లభుజించుకోరికక, ౧౧.౨ 

గీ,- మాధుకరభికతులను స్వయం పాకముఅను 
౨ సత భోజనముల. బితృశ్రాద్దములను 

విందులను దేహాయాత్ర, గావించు నతండు 
వేదశాస్త్రుపురాణప్ర, త. డగుట, ౧౧౩ 

వీ సీరొటనెపముగొ నిర రంబుల ేగ 

. సవిధవాసీరకుంజముల నొందు 

౪ భూధరంబుల కిప్పపువ్వు బే నని పోయి 

:f ందశాముధ్య భాగముల నొంను 



తృతీ యాశ్యాసము. ౧రిరి 

(శిఖరీంద్రవర)కన్య సేవింప నని పోయి 

నక్త మాలములనెన్న డువు నొందు. 

ఎ గలమ సస్యవే త్ర ములకు గాల్లాగి మోాస్సి 

కణవాటికాప్ర దేశముల నొందు 

నెట్లు క ను(బ్రామి వచ్చునో యింటి బారి 

నెట్టు (చీశటి నొంటిమై నిక్క. కరుగు 
ళా వ 

నతివ పగలెన వూసపె న నతనితోడ 
టా తా 

నిచ్చ నొకపారి సాగించు నిథువనంబు. ౧౧౪ 

ఒక్క నా. డక్క_నిష్టవర్త నుండు పక్క_ణశబరులం గూడి 

కరిక్రవ్యాదంబు గుకు - _ _ కొని పృత్యూవకాలం 

బున విపినవీథుల నీవారభసలవిభమటితసరఃకమలవండ 
హ్ సౌరభోధారభరిత దిక్క_టావాంబు క రటిమార్షం బిద్కి 

విదళితసమస్తముసాశకల సారంబు వరాహయూథపథం 

విది కఠిన పాపాణకోటివిభిద్యమానవల్తీ క ధూభిపాలళి 
కానిచుళిత తరుపలాకంబు మహీషవర ౦ వీది దరూ 

ms 

eR ప్రవాళ చర్వణహరిచంద నపరి పాండురంబు వారిణ 

మార్గం బిది, కటుదిర్దఘర్హర వ్యా క్రోశంబు కర్క_ రేటు 
కులకులాయసానం విది _ _ _ _ కవారవంబ్బు 

దాత్యూవావ్యూవా ప్ర చేశ-బు ననుచు నాకేటకౌతు 
కంబున నాఖేలన క్రీ డావిహారంబులం గృళుం డై, ప్రాణి 
హింస యొనర్చుచు వెండియు, ౧౧౫ 



౧౦౧ శివ రా త్రిమాహో త్ల్యము 

గీ, 

నం 

పాపకర్యుండు కాం తౌరపథమునందు 

నదరిపొటున నొంటిబ్రాహాణుల మొత్రి 

యపవారించినవిక్లే మన్యాయపరతే 

నంత్యజ స్ర్రీయుC దాొనును ననుభవించు. ౧౧౬. 

ఇవ్విధంబున సుకుమూారు. డీలు వుడిగి 
మాలచిగురా కుబోండితోమనువుమునల 

వచ్చె నొయ్యన మధుమా సవాసరములు 

వాసి తాశోకస ంఫ్రేల్త శకేనరములు. ౧౧౭ 

'“కామినీగండూనవ కాదంబరీథార. 

బులకించె నా రామభూమిల బొగడ 
చివు రాకు. జవిచూచి చవిచూచి యెలింగింబెం 

బంచవముస్వరమున. బరభృతంబు 
సంఫు ల్లకోరకస్రబకోచితం _బెన 

కొరవిపై బ్ర మయించె( గొదమ తేంటి 
పరిపక్ళ్యసవాకార ఫలర సా స్వాదన 

ముదమునం గీరంబు చదువందొణలౌ 

విటవిటీసముదయములు వివిధవిధుల 

నుపవన శీ డ సల్సిరి యుబ్బుమిగిలి 
యఖలజనులకు సంతోవ మావహీంచె 

మాసరము లైనమధుమాసవాసరములు. ౧౧౮ 

బట్టు సకలజనమనోవారంబు లగువుధుమాసవాసరంబు 
ల న ప్పాపిమ్టుండు చండాలకన్యకం దగిలి యొం జెజటుం 



వం 

తృత యాశ్యాసము. (క 

(a) 

గక లజ యుజగించి మానం బూశంబునెపి కులంబు 
జ జ 

పదటం గలివీ నీంబు :పరిత - ఉంచి దిటకూళయె కను 
తె ను a a 

గానక  కావరంబెతి తికుగుచుండ:. గరాళక్టరి , నతని 
జాలి లత హణ 

దుశ్చారిత్ర ౦బు లెల వని యః __డక _డ నాడికొనం 
{ ణీ ౧ hh ea! ©] 

దొణంగి రంత నెం తేనెయుం దేబ తెల్లం 'బైనషయతేని 

దుర్వ ర నంబు ప సంగించి వ కాశంబుగా వాడుచుండి 
లావి న్ా (|W) 

రంతె, ౧౧క౯ా 

కూ | క్రూ రాత్తుం డీతం డనంగాల 

జోరుం డితీ. డనలో నిత డళుద్దుం డన దు 

శ్చారుం డితం డనంగా సుకు 

మూారున కపకీర్తి హూాణవుండలిం బ్రబలెన్. ౧9౦ 

అంత నొక్క.నాం డతీండును నదియును ఛాతాళపంక 
"కలువం బగుముహోజలధిపూ రంబునుంబో తె నంధ'కా 
రంబు తోరంజై దిక్క_ల బిక్క_టిల్ల బవుుళపశ్షంబు 
నాంటి లా. కాళి కాగోవ్షంబు కెలన జీరో ద్యానంబు 

నడుము నక మాలతరువషండంబులో చార కల్పించిన 
సంశేశసలంబునం దృణకుటిరంబునం గోద వపలాశ 
పర్యంకంబుస ముది రామదో బేకసంభవం బెనమదనా 
వేశంబున మనోభవశర నీ త్మా రంబులనుంబో లె నీతా 
రంబులవలనను బంచ బాణమాణిక్యకంకణక గణితం బ 
గు నప్పుడు 
“2G 

O.9౧ 



౧౦౩ చివరా స సూప త్ర నము 

చ కువలయపత్ర, నేత త్రకనుగొల్కులయం దుదయించె బౌ 

వ్పబిం, దుశ్చోలు రాసురుండు తను. దోడొ,నిపోక 
యువేత, సేయ న, న్నవగరవిందచ క్రృమిథునంజు లస 

వ్యావశాంగజాగ్ని చే, రవులుకొనంగం బుట్టిన నిరంత 

రథూవుము సోశి యో యనన్, ౧౨౨ 

గీ, వామ హృదయంబుమోంద హాస్తంబువై చె 

నతేండు తనుంధాసి యేగునో యనెడుఖితి 

నొల్లమునయం౦దు వసియించియున్న తన్ను 

వెడలిపోకుండ నడ్డుపెశైడివిధమున, ౧౨౩ 
వ, అనంతరంబ యాదాండాలి యతని కిటని యె, ౧౨౪ 

గీ, ఎట్టు వేగింతు సంసార మిచటనుండి 

యేల నినుంబాసి యొంటి నా కిచట నుండ 

గలుగనిమ్లు పెక్క_౦డ్రు బంధులునునాకు 

బంధువుగ లండే నాకు నీపాటివాండు. ౧౨౫ 

వా, ఇచ్చోట నృధుపానగోప్టి. సురతం బిచ్చోట సంగీతకం 

బిచ్చోటం బరిపాటి సికలకలం బిచ్చో వునోచోదయం 

బిచ్చోనంచు భవద్వి యోగమునందానెవ్వారికింబ్రీ తిగాం 

జచ్చున్ మన్మథ వేదనానలమునం జండాలి నిపోత్తే మా, 

మ. కరపీరస్ర, చ దారుణర జుకాషాయవప్ర్రుంపుతో 
శరతూలచ వియజ్ఞ సూత్ర ములలో జాంబూనదనూ 

ర్తిత, స్కరమృ త్న్నానిటలోర్డ (పుండ్ర కముతో సాతా 

వ క్ బృవాతో ల దరమొ నిన్ను మత్త శేపకడ సం 

దర్శి నం జూల బే! ౧.౨౨ 



తృతీయాశ్వాసము. ౧౦౪ 

ఊఉ. ధీరశ వూస నీవు పరజేశము వోవలో నేను రాకయ్యో, 
యారనె యుంటినే ద్విజకులోత్తమ నిత్యము. గాలికా 

గృహ డ్వారవితర్హి కాస్టలము దవ్చురలం జాచినయప్పూ 

జెట్రాకో, కరారిమి వేర్తి గుండియ దిగు లని తల్లడ మం 

దునోనుమో, ౧౨లో 

స్కీ తనుని ద్ర, మేల్కొ.లిపినమాత్రమునజర 
UU 

'త్కారుండు ఏడువండే ధర్వపత్ని 

జమదగ్ని కొొడుకుచేం జంపింపండే భార్య 

లవమంత దోవ ముల్త్హమున నిల్సి 

మొకమాటు తప్పగావక యవాల్యా దేవి 
నతుపాదుడు తాయి యగునునండె 

న్రుక్కి సన్నంబుగాం జూడండే కోపించి 

సతి నరుంధతి వసిన్టుర్షి వరుండు 

తగవు ధర రంబు పొడీ పంతంబు నిజము 

పువ్వుంో(మల యెడ లేదు భూసురులకు. 
బ్రథమమున నీవు నేసినబాస నమ్మి 
మోాసపోలుతి( గులమునం దీనువడితి, ౧౨౯ 

నీ, పద్తాకరమునకు. బసుపాడందెచ్చిన 
ది వంబుచలము సాధ్యంబు గాంగ 

నను రాగరనము నానునములో నూన్సిన 

నయశేంది, యములకుం వి బ్రీయముగాంగ 

వీడువ ని న్నెన్నండు ) పేళశ్వసింప వెయస్న 

సీసత్యమునకు. బున్నియము గాంగ 



౧0౫ శొవరా తిమాహో త్రము 
న్ా పాలీ 

నిశుకోదండ మెక్కీ_డి బాణమెరిపోయు 

కందర్పునకు మహాఖ్యాతి గా 

నెపుడు నీవు ననుంబాసి యేగి తపుడె 

సీర నైనను నురినై న నెగడినైన 

విడుతు(బ్రాణంబు అపుడు నీయడుగులాన 

పలువుజును. బెక్కు_మాటలు వలుకచనేల,. ౧౩౭ 

. అనిన జిజునవ్వునవ్వి నీమనసు చూడ 

నంటింగా కేను నినుాసిీ యరుగలలనె 

యిటిపటున నెవరు చెతుంగకుండం 
బాబ 

బోవుటయు లెస్ప దరాహూణభూమి విడిచి, ౧౨౧ 

ఎల్లి శ్రీభద, "కాల్ళిక్ష నిద్ధభక్తి 
యాత్ర రయున దించి వెళ్ళుద మర్లరాత్ర 

సంతకు చెప్పకు మెవ్యరకిని 

వారిజూన న రట్టువజ్రార మిచట, ౧౩౨౩ 

. సంగరసవ్య సాచి (నయశ్యాస్త్రు విశారద) ేశికేశ్వరా 
మంగళగీత వాద్యపరిమండిత మం దకరుండలీక్షళా 
భంగురనృత భావ్యపరిభా సితసంతతనిర్హలాత్త కా 
యంగజసన్ని భ సే థిత హోట్టవి శేమమనోజ్జవర్తనా! ౧౩౩ 
గారీవల్ల భచేవా 

పారీణవిరాజివిభవభ క్తి క్రిప్త తిభా 

ఛారోన్నతదివ్యాంగా " 

సారసగర్భప్ర, భావ సర్వజ్ఞ నిధీ, గికిళో 



తృతీయాళానము. ౧౦౬. 

నూలిని. సరనసుఖవినోడా సారశ్ర వార్థ వమూాదా 

పరమపదవివేకా భానుతుల్యప్ర భాకా 

ధరణిధరసు భె ర్వా దండసంగ్రామ శ "ర్యా 

నిరుపమగుణధా మూ నిత్వకల్యాణనీమా, ౧౩౫ 

గద్యము. ఇది శ్రీముత్క_మలనాభ పౌత్ర, మార యామాత్య 
పుత్ర సకలవిద్యాసనాథ (శ్రీనాథనామ భేయ ప్రణీ 

తం జైన శివరా త్రిమాహాత్స్యంబునందు దృతీ 

యాశ్యాసము, 



శ్రీరస్తు. 

నవరాత్రి; హాహాత్మ 
{ (4 కున శే చరితము 

చతుర్గాశా(సము. 
రు 

క్ర శ్రీ తరుణీసితవిలసన 

' జూతళివానూనభ కి సంపదురువి 
అమి ౧ 

ఖాన్గితనుత కీ రిసిత జీ 

మూతసితాఖలదిగంత ముమృ్మయ శాం తా, 

అక్కథకుండు శౌవకాదు లై నమహోము 

సీందులకు. బి యమున నిటు లనియె 
(UU ల రు 

నట్లు భూమి విడిచి యరుగవలయు నింక 

ననుచు మాటలాడునవసరమున. 

క, తెల తెలవాణుచువచ్చెం 

బలపలన య్యెం బయోదపథమున6౬ దారల్ 

కలకలవింకలకోమల 

కలకలములు చెలం గాలికావిపీనమునన్, 

సీ, సంభోగవరిఖన్న శబరనీమంతినీ 

స్వేదవార్చిందువిచ్ళేదకారి 

వ్ 



య తురాశాగసము, లంలో 
థి 

విభుటమానాంభోజవివినహండమ ధూళి 

పరిమళా సారసంపర్క_సురభిి 

సమదశకాం'తారకాసరయూాధథ సమర్ణ 
సంభూతడిండీరశక గం నాహి 

లలితలుంగలవంగలనలీమకెల్లి కా 

లాస్యోప బేశలీలా:సరుంకు 

యామినీ శేషతుహినధారానుషుంగ 
జడిమభరమంద చతుర సంచారి కారి 

యల నల్లన బొాలుపారునడవినకు మం 1 

గాల్యసంభ్యానుగంధుండు *ంథధవవాుండు, ర 

ఆ. తోణిరుహాగ గ భాగముల జోకొలుగట్టి వనీశిఖావళ 
శ్రేణులు -తోండవంబు లొనరింప ముంద ళ్ 

Cp ర్యాణిసగహాంబులో ని బలివై భనలీలక మో 

గంచుని,స్పాణము మాటిమాటి కనుశబ్దము కం 
గోపురంబునన్. అ 

శా నిష్థాసంపద నర్హ్యపాణు లగుచు న్నివ ల్ప్రశంసింప 
మం, జిఘహారాగము మండలంబున నధష్టింప న్నిలిం 

పాధిభూ, కాషస్టామధ్యమునందు. దోంచెను శతొంగ 
పమ నర ఎద్వ్యొము జుం డప్పుడు నిష్టురప్ర, సరబంహి౫ొ 

సమ్మతి శేస్టలిన్. a 

వ, ఆదివసంబున. ౭ 

ఆ, జాతరణేసె బ్రాహూణుండు చండికిం గమనిపిండినంటణతో 
నేతులతోడ  మద్దికడ నిర్మలినాన్నముతో రసావ 



ణరిగ శివరా త్రీమాహో త్య్యము 

ఛీ చూతఫలాళితోడ వరసూపముతోం జిజువాలతో 

డుకేన్ నీతులతోడ నప్రూ డకనివ్షతరం బగునిష్ట 

సెంపునన్. రా 

వం నాంటి రాత్రి నిశాసమయం౦ంబున. గాలకంఠకంఠవమూల 

కాళోలవిమమపి.కళంక చ్య్భాయాసముల్లాసంబు నుల్హసనం 

బు నుల్ల సం బాడునివీడాంధకారంబున నన్నె లవు గదలి 

చండాలియుం దానును సుకుమూరు౦డు దుర్గమాటవవి 

వమయంబు హూణ దేశంబు గడచి ప్ర తిదినప్రయాణం 

బుల నెడనెడం బక్క_౯ See గ్ 

స వ హలో గీ గ్రామ ఘూషంబు పరి వాడ అలు క్ర 

ము _ _ - డుమొగసాల మోొఠుమునకు 
దూపితంబ య్యే సంసర్లదోవుకలన 

నంటుముట్టునం గలుషితం బయ్యెనాండు,. ౧౦ 

క, __ తనయల నిద్దజు 

తనయులనుం గాంచి కాలధ రము నొంటెన్ 

వనజాస్య గట్టివయసున( 

దనయు(డు పరలో కవిధులు తల్తికిం జేసె౯, ౧౧ 

గీ, వమిచెప్పంగ నటువదియేండ్తవయసు 

ముసలి సుకుమూరు. డేశాంతీమున రమించెం 

గూంతులిద్దజ బొమలపై 6 గురులువాలు 

నంతే మాత్ర,పుంజిన్న ప్రాయంబువారి, ౧౨౨ 



చతుర్థాశ్వాసము. ౧౧౦౨ 

వ. అంతం నొంతకాలంబునకు నానిదు క్నేస్షీశంబు 'అెజిం 

గి బ్రాహ్తాణులు వానిని బహి వెట్టి యూరు వెడల నడి 

చి యారూఢపతితుం జై నవానిసంసర్లంబునం బుట్టినదో 

/ వంబు బుద్ధిపూర్వకంబు గాడు శావునం గొంద జుపవ 

సించియుం. గొంద జు త్ర తప ప్త కుఛ, బు లనుసకించియు. 

గొందటు కృ శాకికృ(భంబులు నడిపియుం గొొెందణతు 

చాంద్రాయణంబు లాచరించియు6నగొందలం .-- ౧౫౩8 

-_-- ఎ శాొంతశిలలకు 

యచుదూతలకు నభి ధాంతరములు 

తివింబములు కాళ ౩ రాతి యామములకు( 

బుత్రసం తానంబు భూతములకు 

నళుభక ర్మ ర ముల్ కన్వా చేశములు మౌని 

వశావాతరములకు సంగడీలు 

కలీకాలమునకు డగ్గజినచుట్టంబులు 

ధూమ కేతువులకు దోడుసీడ 

లంధకారంబులకు విందు అనంగ గిరుల 

యందువ రి ంచుచెంచుల నాశ్రయించి 

మనువుమనెం గూంతులునుదాను మహిసుకుండు 

కొంతే కాలంబు మనములో, గుత్స లేక, ౧౮ 

ఎనుబది యేండుల వారక 

మున బ్రా క్షనశ (క్తి యుడిగి పో చాతనికిం 

17 

ప 
టో 



౧౧౧ చివరా శ్రి మా హో _త్మేము 

దినియెడిది పెద్దమాంస:ము. 

కానియడీ దెది కల్లు వసచసుక్ట్రొ EG ట్రుడుగున్ = ౧A 

గ, కాంచె నిద్దజు సుతుల సక్కామినులకు 

వావి వర్శంబు మాలిన వడ రతేండు 

శా న్ర్రముల జెప్ప బడిన దోవుంబు, లెన్ని 

యన్ని యును జేసె నాతెం డేమనయగయలదు, ౧౬ 

వ. అంత, ౧౭ 

న, హేనుంతము శరజాగవు 

సొముంతము తుహినకర విస ంజ్ఞ తశబరీ 

నీముఎంతేము మదనబల 
శ్రీ మంతీము డాసె భునననీమాంగంజైె , ౧౮ 

మం బలుసు ల్పంజెను దొండముకు,_ వడి యెం|బాసంగు(జే 

లోశమా, కలపగా. బాళల తా గాలి భారతం గో 

చేరదిః నుల, ఫలిసీఐల్లి వతల్లినల రుల పెం పె 

నలివాతముల్, పొలసె నృంచులు. ల శాక్రి “కరణ 

ఫూత్కారవార్చిందువ్సుల్ . ౧౯ 

చ కలవమువనా ళికాకణిశవంటక కోటులవేత( జూడ్కై. కిం 

పలవతిచె న. తుంహీనాణవ వేళ. దటాకసారణీ 

సలిలమువాటీపండినయజాం"' ౯ నీవుము లెన్ని యన్ని టం 

దలమనణనీతువీ రి గకాగాసిివభానముప సూటంబుగకా 

కం కలవింకకలకలాకుల DD 
వలభీగర్భుములు- సౌధవాటములు వరం 



ర్ం 

చతు రాశా(సము. ౧౧౨ 
థి 

బులభయందు. దుహిన వేళల 

జలి గులగులంగహాయునట్టి చందం జొ ౦'దెన్ , ౨౧ 

జఇృను(జలీ గడగడ వణంకుయు 

వనదేవత దంతపీణ వాయింవెనొకో 

యన మోక ప్రేంకనంబుల 

ననగుక్తుల మొజసె నలిగణము వివినములళ౯, ౦౨ 

శౌ, బింబోన్ట్. కుచకుంభ భారము లర కీశంబులక్మ్వా త్, మూ 

రక 

యా. _న్ఫృదు శేలిశయ్యల శుభాంతర్లర్భు గేవాంబులం 

ప న భనాస్టీర్తి తకు ల్ఫీతకా 

లం బెంలేనియు ని నిద వోదురు రు నిశల్ సంభోగలీలావధిన్ ం 

నల 

సంవ్యానపల్ల పల్పనస్ర, ౦సనములు 

కైలాస సగిరికూటక ల్పద్రుమాపపీ 

కుసుమగుచ్నో రజో౭ఒవగుంఠ నములు 

చంద ద్ర ఛాగాసరిత్సలిలపీచీఘుటా 

స ర న 

రాథాపురీవా హ_ర్య్యరత్న శే పావుగవాతు, 

సం వేశన కి యాసాష్ట్రవములు 

వలనుగా. జంప కార ణ్యవాటిం దదెసి 

కాశి యొరసి కళింగాంధ దేశసరణి 

దశీణము సాగాను సపాదలతు కేల 

కటకబజంధు. డుదగ్గి శాగందధవవాండు, తిర 
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గ్ ల ప్రవేశించు నాగు చనుతినా(డు 

మెజయు వేసవి రథస ప్రమోదినమున 

నచ్చనీతు (ప్రవేశించు. 'బెచ్చు మెరి (గ 

౪ మవూల్లశిర పొషమాసా లమథ్య వేళ. > 

గ ఇనుండు కోదండ రాశి మాం చెక్కు వేళ 

నియుకొదండవల్సి యొక్కిడు మరుండు 

సమద వేదండసమమ హోసత్తు, డయ్యు 

జనుండు కోదండమునుబో లె దనువువంచు, ౨౬. 

గీ ఇండ్ల చమొదలను పీరండ నీడిక్రలను 

ననుగుందము(డు నన్న యు నాటలొడు 

| నత్తయును గోడలును గుములాడు( గుమ్ము 

గాచువోటి! మకరసంక్రా నివేళ, ౨౮ 

సీ కాళిలోం జక పుమ్క_రిణి దుమ్మ_రశువ్మ.. 
గవానావళీ దావదవానజివ్యా( 

గుక్కు కుశ రవరకుండి వీఠ పురిశం 

'కాతమస్కాండచండాంళుది వి 

గతవాటంబుస ప్త రిగోదావరి “ల 

క లిదోవ పాపాణకులిశభార 

గాత మోతేటిని వూర్కండేయుపురిమోల 

దురితొహిసంఘూాతగరుడవమూ రి 
రీ 

నిన్నిటను దీరమాడంగ నేగుదెంతు 
' _ రఖిలమునులుం బై, ఇతీసం ధ్యాగమముల 
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థి లు 

గ్రవాగ కోశుండు కోడండ రాశి వాసి 

మకరమున శేగుదేంంగ వమూఘవేళ. ౨౮ 

కము పజివోయొం దుహినంబ పండె వరి ముప్పు లూసె 

శ లంబులన్, గజీగ న్షై న(లరాజు వేటియెజుకం గాం 

పకాండంబులం, జజవపీఎవాన 

జక్రా దికూటంబు నం, ఆక్ గా బిరదిగంతరితపథ 

యాత్రాజె తతుత్తుంభమున్. 

న. వెండియుంజకోరలో చనల కచమండలంబున కుంగ రూ 

రఖండవోదంబుల మేదంచిన చరదనాను లేపనె నై పథ్యం 

బపథ్యం బయ్యె. రథ్య వేగలబున ననూరుసారథి రథం 

బు పతివిభట్టనముణ్ణనతుత్ర మోద పాళీచుళుకితో నం 

డభి త్సియై యు తే రాయణంబు గైకొని పోలూథ వాతో 

దరీకపోలముకురబింబంబుల౨ (బనీబింబించె. సవ్యాపస 

వ్యక్ కమంబునం hs నెట్టుకొని బి సేసి 

యస్ విసిగి నిలి మనోభవుండు విగిడించిన నిట్టూ 

ర్పునుంబో లె నిశాసమయః ఎబుల నిండు వెన్నెలలోనం 

జిన్ని చిన్ని నులివేండినడి పొడవూపె. కేదారమే త్ర తం 
బులం గలమగోపిక లొడికంబుగా దంచిన నిద్దరబు 

(యకం స దో్యోమార్దనావశంబున 

న తం 
న నా ఇ 

కం కాంతసంపద దలంచ. నీహారవ్యపాయం 

బున ని రలంబుతె బవ్వుళపతు పదోషంబులయందుం 
కీ య క, 



౧ంగగ్గో , శివ రా (తీిమాహో _త్మ్యము 

దారక్రంబులు వికచకుముదకోరకంబులు శెలంకులం 

గొలంకులలోనం ఇతిబింబించి నుడకలక లవాంసత్రోటి 

.కోటీవిఖండిత మృణాలద ండఖండంబులభావంబుభోజిం చె. 

వాదయోత్క_ంశాతి రేకంబునం గ ంఠ నూలకరఠోరకా 

లకూటవిషమవీ. కళంక పంక ఇవాాయాచటాకుండు భో 

వనర వౌ డావ్నీణ్యుండు చా మౌ రామభ్ళీ మేశ్వరుండు ద 

వీణజలధి వేలావలయితంబు అగ జీలాలవంగలవలీవు 

తల్లి కాకుడుంగక్రోడంబులం ర్వీ డించులకు నె సారంగ 

లో చనలుం ఊానును 'శోరంగి ఫశ. వలవలనిమంచు( 

దుప్కరముసురుజజిం దడిసి జడనుపడి వశ లగుపోశ 

పూంబాళలపరిముళంబులం బుక్కిలించి యువియుచుం 

బక్క_ణంబులలో న నల్పనల్లన' పొలు పారు నడవికరువలి 

యసమస మవిమమకుసువు ఫల క్రీ కీడాముతల్లికల మల్టుపె 
శంగి డస్సిన భిల్ల పల ల్ల వాఢధరల ల ల్ల ఫలక ంబుల గొత్త త్ర 

-రఘదయించు చెమటచి త్తడ్రి: యుడిపె, కాళి (శ్ర నేల ల 

కుంభ ఘోణ శోణార్క కాంచీ కాంచనసభా కాళహా సి న 

శుగుజేత్రాదిపుణ్యస్థానంబులం గూపవావీతటాకకుండి 
ee ప స్తవణస్రోత స్వినులం (బత్యూపషకాలంబులం బర 

నురి మాం... నన. 'నివ్వీధంభున మాఖథఘమాస 

వొసరంబులు .-వసంతసమయ సామంతంబులు . జరగు 

మండ నాచండాలాదిమనువ్యులకు భుక్తి క్రిముక్కులు అ 

సౌాదింపంబాలి. 'మహేశ్వేర్గులక్షు మహాగేత్సవంబు పాకు 



క సప ౧౧౬ 

కులం బ్రీ తి ss son మునులకు 

._ మనికి జటాణనకుల కాధారంబు పరివ్ర్రానలకం బట్టు( 

గామ వేశాంతులకు సంతోషం బాగబుకులకు భాగ 

'భీయంబు నం త్రికులకు వునువు తాం తికుపికుల , దొ 

పలంబు స. లకు బాణం a కుపా 

యయు ముముటఏలకు రక్ష శంభునకు సలా కర 

బు శాంభవి] పాద యోూకత్క_౦ంఠ యు కా 

బ్రాయంబు తండువువకు. బంనువు కు మార స్వామికిం 

బ్ర మాస్పదంబు భృంగిరిటికిం దంగాటిజున్ను దురితతరు 

వషండఖండనంబున కు గండగాడలి యఘపటలలతిమిరన . 

ముదాయాహిముఘృణిసం తొనంబు సంతాపశాంతికి 

భాగీరథీ ప్ర ప నాహాంబు శివర్నా కృిపుణ్యకాలం'జే తెంచిన, 

ఆవణిశ సాల కనతిదూరంబున 

గవ్రూ న్ట్రతియెడ నుదక్సశ్సి మమున( 

బర్వత్ పత్యకాపర wera 

సిక తాతిని _రలవ్షేత్ర, త్న్సీ 

ష్ట్ర. bro ము నా 

| పస స వణాపగాపార్శరభూవిం. 

గునుమవాటికలలో 6 గువలయాంభోరువా. 

కుముదమండిత మైన థొలనితోడ, 
గోటతో గోవురములతిో కోట్టి మాట 

మండపంబులతోో మహామహీమనొప్పు 
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నాదిముధ్యంబు నాగేశ నున నొక్క. 

పుణ్యలీర్థంబు తెలోశ్యపూ జితంబు ౨డి 

అందు కేవ వ్వతుం జమృతె దివ్య 

లింగమంగళమూ రి ఖటార్థంగ పాణి 

యనరశశి మౌళి సాగశంచాహగయుంకు 

_చతివసించు న నేళక్ర ల్వములనుండీ. రెం 

ఆశీవరా లీ పుణ్య కొబంబున, 33 

నివ ౦౫6 బుణ్వా భి పేక ౦బు దీర్చిరి 

జరి నొనల రి మూూంకుతర్పణములు 

ధరియించి ర 

నాచరించిరి బ వాయజతం లీ 
V4 a 

మర్హ్యాంజలిత్నె ప పణానంశరమునం 

దొనరిం- రంశుమంతున కు పాసి 

Lea "అతా అడు ళా గృహ దేవతార్చన క్రియ లాచరించిగి 
యభ్యాగతులకు నర్హభ్ళాలు నడిపి 

రవనిసురు లెల్ల నాగేశ్వ రాలయమున 

శేగుదెంచిరి పణమిలి రీశ్యరునకు 
లీ అం | 

=== నొల్లుజాలుం బూజ 

నాదిసంకల? మొనరించి రఖభనుమోల, A | సవా ల 5 

ఆదర ం౦బున సమ్మార్గనాను లేప 

భూపపటువాసనలు _లెలదీపములును 



ర్య 

చ _ సము, ౧౧లో 

సంఘటించిరి వివిభనంసా,_కవిభుల 
ఆ 

బ్రాహణులు నర్షులై న ట్ర్ వెరోజనాలూ 5౫ 

కాంసగ్గ* వట్ట మాలికలు సంభుటించి! 

క ప్రాసాదగోభురా భ్యంతరముల 

రంభాతరుస్తంభసం భారములు సము 

తాటించి రగ బ్ర ఆద్యారమునను 

బూజోపకరణపాతీ, జాత మఖిలంజు 

సంసరించిరి భస సలిలళుది. 

గరముప్పు వృషభవుంగవ శేకనంబులో 

నిలువం గ 'బెట్టిరి వలభులందు( 
గమలసీలో త్పలంబుల 36 గరి కార 

మాలతీకుందములు హేనుమరువక్రములు 
మల్లి కాకింశుక ము లపామార్లవకుళ 
పాటలంబులు( గూర్చి ర పారములుగ, ౨2. 

అప్పుడు సుకుమార కాన్యాయుం డదరునజ్జ 

నేగుబెం చెను నా గేశ్వ చేశుగుడికిం 
బువ్వ వాటికలో, గవ్వ పువులంోసి 
ఫాలంతులకు నిష్టఅకుం సొంచుంబోవందలయ్మి 5౭ 

కుడిచేత మాంసఖండను 

'అెడ శేలను మద్యరససహితమగు కొంచుం 
గుడుకయు ధరించి మదమున 
వడవణంకులు గొనుచు నతండు వచ్చె.న్లుడికిక క్రూ 
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౧౧౯ చివరా తివూపహో తము 
శ్రీ 

వ, జన్మాంతరస్థుండువో లె రూపాంతరగతుండువోలె నా 

విషుండువో లె భూ తాధిష్టితుండువో లె గ్రవాగృహీ 

తుందువో లె నున్గత్తుండునుంబో లె క కా 

బునం దన్ను. డా నెటుంగక  పరిసరల తొెక 6టశొను 

ముజ్యమానాంళుకొ త్త త రీయుండును నజ్జాతసనువివను 

మేదినీభాగవిన్యాసప ప్రష్థలిత పాదద్వయుండునునై పలిత 

పొండురంబు లశుశరో రువాంబులు నిరిసి పీంవునం 

బడ నొయ్యనొయ్యన చే తెంచి ఒనిర్లజ్ఞుండును నిన్నే 

వండు నృశంసుండును నగునక్క_రచండాలుండు గ 

ర్భగోళంబునకుం జక్కు_ం గ క్రైదుర నిలిచి రక్షశముల 

దళచాాయంబు లగుకన్నులు దెజుచి విఘూర్షమాన 

తారకం బెన వికారాలోకనంబున, సలవోకయుం 

బోలె ని “రలసృటికమండ పా భ్యానీనుంః ను నమృతే 

మయజ్వొతిర్షింగమూర్తి ర్రియు ముకాఫలధవలకాంతి 

యు ది భువనవందిత్ చర ణుండును జ రాచర గురుండును 

నగు నాగేశ్వగుని దర్శించి యమ్షహా దేవ్ర మౌలిక ప్రా 

లమాలికామండనఖండేందు శకలంబులకు గగనగం 
గా ప్రవాహా డిండీర ఖండంబులకు నువ్వీష ఫణి ఫణా 
ఫలకంబులకు. జెలికారంబు సేయంజాలి పాంచజన్య 

సవోోేదరంబు లన ' దుగాంబు రాళి హృదయంబు 

అనం జంది కొశేరణంబు అనో నంగజాట్టహోస ంబు మే 

న. దంబు లన' మెండుకోని యున్న “వుండరీకంబుల 

.వూజ గనుంగోని 'వెండియా, కా 



చతురాఫూ ససము, ౧౨౦ 
థి 

ఉ, చాయన భోగినాట్కటకసన్ని ధి దీపితదీపవాలికా 

మ. బురఃప్ర "దేశముస6ం జాణగిన నిర్భర వాహి నీను 

పొ తొ ము. ఏ చీర యెగంద్రాచి చొరంగం దలం 

చె నెంతలో ఇతో యని ఫొంకి a పతితం డత 

డాసవపానవిక్రి యన్, రం 

గీ, పవనవశమున గేతకిప్త సవధూూళి 

యంగమున హాత్తియుండంగ నాతం డప్పుడు 

వమలభస్య సముద్దూళన మొనరించి 

ఆ న గ కాన్న భంగి నుండె, కం 

చ, కలగలంబాఅ నాతని యమఘఎబును పంచపహృషీక 

సంభనం, బులు బహ్ఫుకెలసంక లలితను బ్రనవహ్నా చిట 

చ్చిటధ్వనిం, గలం బాబు పతలప్ర, శారమునం 

దొలుజాముపూ జ్ర ; బల పటవా 2 కమ్మోనుచు భరుని 

bihetne: మోాసినన్. ర్త 
వం ఆళీవరాత్రి పుణ్య కాలంబునం బు రాణంబులు వినిపీం 

చువాకునో ౧06లో చదున్రువారును బంవాతే.రీ 

పంచ బహాదమంత్ర, బులు జవించునారును నీలకంఠ 

స్తోత్ర రులు అ ను ఇలా ామరిట్లు లను 

సంధించునారును బ్ర త్యాహారంమలు నడుపువారును 

జ దథ్నీ ణంహ్తులు సేయువారును భస్తోద్దూళనంటు 

తొనర్భ్చువారును దురోదరరబుల వినోదేంచువారును 
నష్టావధానంబులం గీ డించువారును వీణ లాస్ఫాలించు 



రివరా తి హోత ౧౨౧ అ _క్ర్టము 

నారును గావ్యగోష్టి న రునా బరిజోసం బాద 

రించువారును బిందుముతి యభ్యసించువారును బ్ర ప 

లిక్రలు “ఛావించువారును నాడువోరునుం బాడువారును 

మేవకుక్కుటక రేటులావ్రుక్రకపిం జలయిద్ధంబులు వీత్నీం 

చువారును గుబవామనకి రాతబర్బర జర ఠ మూక జనవికా 

రంబు లవలోకించు వారు నై జాగరంబులు సలుపు 

చునుండిరి నుకువథారుండును నొకి,_ం౦చుక' యన్నుం 

చేతేకొని వారిం జూచుచుండె నప్పుడు శివగంగానిరర 

జలతరంగ శీకరజూలజనిత జడిమంబులు నందిరోమంథీ 

ఛునబిందువానూులుం గువూరళిఖకలాప విధూనన క్రి 

యా లలితంబులు( బళుపతిజటాబద్ధవాసుకినివీత శేషం 
బులు హేరంబగండమండల నిష్యందమాన దానభా 

రాకలుషగంధలహారీ పాణింధవుంబులు భ్బంగిరిటి ని 

కుంభకుంభోదర (పముఖనిఖిలగ ఆపరివ న 

త్ర ధూళికావిసరెపబులు మాతృకా శేపణావలేంసక ఫ్లో 

రకోరక వ్రేంఖోళన ప్ర ప్రకి యాసమభిహో పారాను మేయావ 

తరణంబులు తత. పోగుగము ధూప ధూమకంబులు 

వమూలూరకిసలయామోద మేదురంబులు నగు మహా 

చేవనిశామారుతంబు లతనిమోందం బొలుపారి పాత 
క ౦బులు దూలరాల్సె నట్టసమయంబున, ళ3 

న అర్ధ రా త్రంబుదా(క నయ్యధమవృ త్రీ త్రి 

శివ్రసిశావై భవంబు వీవ్నీంచి చనియె 



చతుర్దాళ్వాసము. యుత 
థి 

దానకమునకు నడి యాదిగా నతీండు 

విడి చం దొల్లింటి సీచపువృత్తిబుద్ధి. రోళో 

వ, అంతం గాంతకాలంబునకు. 

కం, కుక్క_లలో శబరులలో? 

| గక్కెర చిమటలలో న. గారో్కో_ళులలో. 

"బక్క_ణముగుడిసె నడుమను 
గుక్కిపయిం జచ్చ నతడు ఫెరారవ్యాధిన్ . ళో. 

న్, క నాగేశ్వరశంభు 
సానంబున గిరిళు ర్యాత్తి జాగరములు _ _ -_ 

పర ననుగనుంనాన్న ట్రిక 

తానను విగ తొఘుండై యతీ(కు మృుతిం బొం౦ బెన్. 

(కో కంఠ కువార మార్లమున కడ్డము దొట్టి 

we, బాధ పేట్టకుండ 
నేవ ము ట్రేకించి సెలఏి రం ధ్రమువాయ 

చెసి నుచ్చిళ్లు గ గ గ్రృమ్థింపకుండ 

| దృగ్లోశకంబులు దిరుగంగ దృ ప్రీయు 

sue నణలగకుండ 

నెజీదప్పీ యు సనిశ్వాసపవమాన 

Mh లోటువడకి'యుండ( 

బరమ యూోగీశ్వరుండువో లె బ్ర; బహ్యారంధ్ర, 

పీథింబ్రాణంబువిడిచె నవ్విప్ర es 

వుణ్యశేవ రాత్రి నలవోకవోలెనైన 
నురగధరుఇెంత జూగరం బుండెంగాన. ళో౮ా 



2 ప్ శై గారీ స్టే ఇ సవల స్ప దరి ద్ద రాల్రమ “ల్టిష్టము 

వం ఆకెలంబునం. .;ెఅక్యదడొలం నో 5 క క్ట దేనకానహితు 

మ అ జ్ఞ pri క r= ఆల గ > అ ere U ప్రో వై శుందర న నాది అ వాంతింిబుల' న్ తె ముసల జ చ్ వ్ 

_ _ _ అతనిలింగశరింంబు వగంణబపొాశంబుల బంధిం 

చి కొని పోవం ౫ణంగిన నవ్వేశ శివదూతలు శివాజ్ఞావ 

శంబున ళభూలాంకుశ గహా భంజపాల పరిమపరశ్వధ 

పంతు - - చ్చ దన్వుల నాకాశ మూర్షంబున, 

ఫీరి యముని దదూత'.”ల యాభాహణు. 
లీ 

గరుణ మాలి యేల క టెనారు 

విడుండు నీవని మూ స మృుడునాజ్ఞ చొంట మో 
రో 

రోజు _ ౨ _ _ _ ఎ ౫ రాను చెంచు Ao 

మాలిని, విడుంశు వకు కు న్ (విహ్రుని౯క) భాగ్యవంతున్ 

గీ 

వం 

సీ, 

మృ డు గరుణ డడ నికి లిం గారవించెన్ 

జడుల కౌజు, కేలా షు ఆక అతా 

బడర మతీవమ్ఫు _ - - - - - - ప్పాలపంబాల్ , 

అన్న చాన త్రపస్సూన్యృ తొదు.లై న 

పుణ్యకర్గం క. వృరువునందు 

నెట్టు సంత్ 'మమందు నేందుమొాళి 
యట్టిసంతోవ మితేనియం చానహించె. 9 

అనిన యమకింకరులు శంకరకింప రుల కట్టనిరి, ౫3 

వశార్యమునకయి యెచ్చోటి శ రిగెద 

రరుగుండు మోర్లు మహాోత్తులార 



— క = తా ag 

ఛభవభాకు ఒకు నకసకువ భర. మాకు 
రం లీ 

నేవే పటుపు నిరాశుభకు 
ఇ 4 టే 

నినండు కలు చా”) ఆఅరాాజే చెజచిం సనుమయొ 
Cy 

నిలిచి మూతి ఇం జంజాలవంంనలిహాజెం 

గూకు రవియిం = డెచాటుగాకై- బ్రజలం | 

ంచురాజుల సేనింపహాం వెటి జాం సలు. సత్ర 

కేలుదో యెత్తి మ్రైొక్కెనె సాశుసతుంకు ౮ 
శరణారి ee జంగముదొకు ౪ 

థి 
Bb న న ంబన్ ప. సెనే 

ఆంత చాలి నె రుద్రాశువూన ౪ 
/ 

శివమంత్రే, స వనె జిహ్వా సద్దు 

జరాానె. మున లే క 

జరీయించనే నున న. _తీ ౦బు ౪ 

మమ ల = y నిదె నాచే మృ షు? ప అక్థైతీర్ణణు టకం 

దానములు సెక్కు. జేసిన దానం గాను 

శాలగళుభా కియావంత: *లిగానేని 
నల 

యడ్డపడ త్త గ యనఘులాగ్ర 

ర్ యోదుగాతున కడపడం౫ యర్హమే స స న డల, కి 



యతి శివరాల్రి మూసా త్త స్ట్రము 

ట్ ఎట్టుగ నేగుదెంచితిరి యిందుక శాధరభృత్యులార (యూ 

జట దురాతునిన్ హరుని చెంతకునుం గొనిపోన్రవార తె 
6 రీ దా 

యెట్లొఖొ శంకరుం డొకని నెవ్వనినేం గొని జేరం బం 

వినం బట్టంగ వచ్చినారొ తడంచాటున ఏని మగణిభ నో శ 
మంబునన్, సల 

అని హేతువులును దృష్టాంతంబులును జూపి 

రుమ్ వ. అక యవనిసునుని 

నూరకయుండె మృత్యువు నోరగ్గదల్పక 
భవునిచే మును పడ్డపాటుం దలంచి 

వరుణపాశములచే వ్యథితచేతస్కుడై 
సుకుమారు. డెంలేని స్తుక్కు చుంజె 

నెడురుబూడ. దొణంగి రీ _ _ _ _ _ _ _ 

తారు పంచినవారు తడయుటయును 

గాలయాపనమునకు నిగ హాము బూని 

న్రంభుకింకరు లప్ప డవప్టంభ మెసంగ 

నౌడుగజచుచు నప్పు డేకాంతేముండి 

సమధికం బై నసావాసోతక్పావావృ తి, *e 
వీత్తరి దండిమాట లిటు వ్రేలెదనే యమ రాజు నేవకుతీ 
చిత్తజ్నవెరి యాజ్ఞ యొకచీరికి గెకొన కంచు నుదళతి 

ని తిని వారినిం గదిసి నిర్భరభూరిభుజాబలంబునకా 

ముల్తిరి యుర్కి_ బావువులు మోడిచి పట్టి వృషాంక 

కింకరుల్. Ao 



క్ర 

నం 

చతు గా శ్వాసము. గా. 
థా 

కడవసముల: బ హరించిరి 

యిడిచిరి లాతముల -మొతి, రహీవలయములం 

బిడికిళ్లను భట్టించిరి ల 
తడంబడ మృడుభటులు దండధరుకింకరులన్. ఎలా 

ఇట్లు మొత్తువడి యమకింకరులు శంకరకింకరులకుం 

బ్రతిఘటింపక సుకుమారుని బరివేష్టీంచి యమలోకం 

బున కభిముఖు లై యతనిం గొనిపోవం దొణంగి 

రప్పూడు రుద్రాకుమాలి కావకుఃస్థ కసలుండునుూ జంద్రార్థకృ 

త ేఖరుండును భస్ఫోద్దూ భితలోలి తాంగుందును "ద్రళో 
చనుండును నతిప్త్రమాణకాయాండును న నగునీలలో హిత 

పృమధథుండు కాలాంబుదధా్యాన గంభీరం టైనకం తస్య 

రంబున నిట్టని యె. ౬౦ 

జడ శు నెవ్వనిక్పుప బ్ర బ వా బహ్మాత్వంబు 

విమండు  విముతేగ్థవిభోమంబు 

క్ రేడుజ గములు నెవ్వనికువీలో 
నొక్క డొక్క_ంటితో నొరయుచుండు 

నంధ కేభజలంధరాదిదానవకోటి. 

గాగించె నెవ్యానిక ంటిమంట 

యామ్మాయశాఖాసనాస ౦బు లెవ్యని 

నాసికారంన్ర నిశ్వాసభార 

లమ హా దేవు లెంకల మెన మేము 
1 భర్శయానతి నిరంహి రిపంగ6 దలంప 
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త్రి ౧_౨౭ నాల్ నము, 

- మము. జీరికిం గ కోక మదమువేరి 
నమో భ్ లా 

నెటుక్రొనివూయెదకు వి చెఆజయం౧ గటి. ట్లుకొనిపో ణః ప్రు ఆయంగట్టి 

స్తు 

౬౧ 

బుద్ధియ కల్లె నేని కొనిపోకుండు ధర్మము సూత్ర మాయ 

సం, బద్ధము లెనన్యాయముల, బంతము వచ్చునె మే 

ము బెంపుమై, యుద్దము నేయజాలక్రయ యోపహారి 

సావారి నెంత చెప్పిన, న్నిద్ధరణీతలామరుని నీరు చలం 

బున మోకు. దక్కునే. 

ఎంత చెవ్పీన విన శేవ యాకు మూకు 

'హారునియాజయ బలవంత' మల్బ మెట్లు ॥ డ్ (ఎ 

వ 

చాక నొన్వక మీరు. మాకాంకంజెడక 
యిద్ద రామరు మా కిపష్వు డీిచ్చు టొప్పు. 

నావుడును యమునిదూతలు 
ఛావభవారాతిప్ర వాథవర్గ్షముతోడన్ 
నేవకథరము తగవును 
లావ్రను బంతంబు దృఢబలంబును మెశియన్. 

ఇట్లని పలికిరి, 

చత్తుము చెఆంబడుదుము కడం 

నొత్తుము మోాచేత నెట్టునుం దగవ్ర మముం 

బుత్తెంచినపతిసన్ని ధి ' 

నుత్తరమెట్లిత్తు మాజ్ఞ యుపవాతింబొందన్, 

చరి ప్ప ంచిమాడు డా చంద్రార్ల నకాలికి 

౬9 

౬.౨ 

జర 

జీ 

Ca 

యుమరాజు, నిజఛృత్య్యండానొా కాడా 



చతుర్హాశాాసము, ౧౨౮ 
థి 

యభవుం డిచ్చినయట్లి యధికౌర హౌాయాగా 
యము(డుశార్చున్న ధరాసనంబు 

ద? త్రి పు రాసు రాంతకుదివ్య బేవాము గాదొ 
“వేద _స్ఫృతులు త్త _త్వ్వవిధిం దలంప 

శిష్టరక్షుయు దువ్దశికుయుళూలికి 
౨ _- దొోయా లోన 

నవకరము లెన్ని యన్నియు నా చరించం 

బాపి యువీని నరక కూపమునం దోచి 
బాధా పెట్టంగ వలసినపట్టున '౦0దుం 

స్ట. పిడు. డంట్ యో ప నుథులార, '౬౭ 

ఉ, చచ్చిన చేమి మూర్చ - _ - నేమి ప హార వేదనన్ 

చ్చిన చేమిపండ్లుశావినోరు కరాంగుళనేత నోళముల్ 

ముచ్చిన నేమి పట్టపతి వొక్క లిబంధనశా లలో నికి 

న్వచ్చిన నేమి భృత్యునకు నచ్చిన యేలిక యాజ్ఞ పట్టునన్ 
గీ తగు ధర రంబు. పొడి పంతంబు జెలిసి 

యనుపు. 'కీత్రావ్యణుని బాధ లవుభపింస 

నొండె దురమున మము మృత్యువు జయించి 

నవిస్పుం గానిపౌండు య భల ౬౯ 

క. మాకును మాపతియానతి 

మాకును మాధో ర్ల ర్హయాజ్ఞ a 

పూకోవాక్యెములో చెడ. సీస ఇ 
వోకౌట్టం బల్బ జంబు వలవదు' చేయన్. ః - లం 

“hy 

న్ వాకావవాక్యొన్నుల్స అనీ మూరిము.. 



౧ శివరా తిమాసహో తము, 
U శీ 

కే, అని యముని భటులు పలికిన 

విని శంకరభటులు త ద్వి వేకంబునకున్ 

మనమున సంతోకీ.ంచియు 

మన సిజ వారు వోసననమును మన్నించుట్నకె. తేగా 

పొడిక చ్చడముల హ్ బులితోలునును నేలు 
ఈ. 

కటిభారమ నం గాసెకట్టు గట్టి 

యుభినవం బె నరుద్రాత యొడ్తాణంబు 

నాభిచక్రములోనుగా భరించి 

శి ఇవీ జూటుక్ యుండ. బెనుంశాంసపోలపలు 
(CU (UU 

శ్రవణ భాగమునందు సంతరించి 

యలివిలిగ జటావలీమతలులు 
౧౧ ౧౧౫ ౧౧ ౧౧ 

నూరి పెంపె నీతా, ప ఎ పె ద ఫాషూ వెట్ట 

భసితధూళి శరీర మభ్యంగమార్చి 

యుడ్లవిడి: బారిషడ యోధు లొక్కండొకండ 

యాయుధంబులు ధరియించి యట్రహాస 

డమరుక ధ్యాన సింహనాదములతోడ, ౭9 

శా. ఆటో పార భటీసముడ్భటత రాహంకారఛాపోధను, 

శాథటంకారరవంబులంబు జభ వాండాభ్యంతరంబుక్ స 

మా, స్ఫోటింపంగ లలాట లో చనభుజిమ్యు బ్లండభ్ళ 

డ్భృృత్యులన్, భఛాటీసం[భమలిలం దాశిరి వడిన భా 

రాధ రాధ్యంబున న్. ౭3 



వ్ 

వం 

చతు రా శ్వాసము, ౧౨౦ 
థి 

ద్రాఘిష్టకశిన దంస్తాదండసంభుట్ట 

కటుఘోరకి టకిటాత్కా_ర మగుచుం 
ప పప న 

సన్ని భఘైణని శ్వాస మగుచు 

వికల తారకచక్ర,విభాన్ని భీషణ 

సారచకు గ్వయోభయద మగుచు 

నిటలపీథివిటంకనిర్భర| భూకుటేీ 

నటన శ్రీ యాటోపపటవా మగుచు( 

గాలమ్మృత్యువు శాణచక్ర మునంబట్టి 

చికిలిచేసిన యడిదంబు. జేతం దాల్చి 

'జేగుజించినమొగముతోం జి త్రజారి 
పమథవర్షంబుందాంకె నాగ్రహమెలర్న, ౭ర 

_ -ఠవణిఠ మరువుఠమరఠ మనినడముఠ వణించుచు. దచ్చ 

టులఠమామోఠ డంబర వివ్ము_౦భము కాష్టాకటావా 

ముల నుడాటింప దినకరకరభాా యావే చాధిగ మమున 

ధగద్ధగితము లగుని స్ర్రేంశకు ఠా రాద్యాయుధ దీఫ్ఫ్సలు 

రణలీత్నీ నివాళింపంగ నపుడు విద్యాధర పన్నగ యమ. 
గరుడ = గంధ ర్య్వాదులు మది నాహ్తాదింపంగ సురముని 

కొంచ యూడింపంగ నిలింపా - - _ పథంబున భవుని 
“తెంక్షలు శేమనకింకరులును బాహావష్టంభవిజృంభణమవై, 

తివాతముగ నొండొరువులం దాంకిన భండనంబు ఘో 

రం బయ్యెను. లో 



౧౩౧ శివసరా త్రిమాహో తరము 

స్స 
గ్ 

నూ —ీ 

శంకరభటులును నత 

అట ది దై న చ్ 

కింకరులు వింథఃప్ర హార కలాంనటా 

చంకిలతను లయి కునుమిజత 

కం కేలీతరులభంగి. గనుపట్టి రనిన త్రీష్ష. 
అప్పూడు కింకరులయం డొక్క రుంకు యమునిసన్ని 

ధికిం జని యతని కి టనియె, ౭౭ 
M౧ 

"దేవ దేనర సూజ్జ్ఞ ధృతి నేము దలంటబూని 
మృూత్యు పోంహాడి భూ మిస్లలమునం 

జని వణిక్సథ వాసుఘనపట్టనము; . క 
ననకిడూముస కె లాంతరమున 

నడవిలో నొక మృగ న్యాధ'.క్క ణఅమున, 

గుష్టానుయ బ్ర నం గులిలపడంం 

 జెడిసపకూూతురు కాళ కడనుండీ యేడ్వంగం 

బంచత్వి 'మొంందిన పాపక రు 

బవ్వాబంధుని సుకుమాగు( బట్టి కేం? 
నభవుదూూతలు రాసిక ్ళ్యాగినాకు 

మాకు వారికి దుగ మయ్యె సాక సమున | 

నెతుంజెప్పం౫ నచ్చితి ని తేజింగు. ౭౮ 

అనిన విని కృతాంతుండు సమధికకోధా వేశవివశస్వాం 
తుండెే యులుంజరుం డను సేనాని రావించి యతని 

తో నిట్లనియె, ౭౯ 
చను ములుంబర వృషభలాంఛనుని లెంక 

శపలొంగినారంట మనవాండ్ర, నాక సమున 



చతురాశాసము, ౧౨౨ 
థి రిల 

నొక్క పాఐవాతుం గొసిరాంగ నుడ్లవిడిని 
ఆశీ యో 

నేగి యాజటాధాడుల నెగిచి రము, ౮౦ 

గబ్బున నెడిరించిన నొక 

డెబ్బగొనుచు _ - _ నొడుౌ తి జగముల నొరుల్ 

తబ్బిబ్బు గ జంగ ముకు 

బబ్బంబులు వెట్లు ముష్షిపరిఘుట్లన లన్, లం 
అ) 

వ్యాధు లహ్రోత్తరక శ ంబు నచుఇలాక 
వ 

- తోడ శ మృత్వ్యువులు నూజు 

పంపినారము మున్నాడి భటులలహార్చి 

కాలమృత్యువు గెల్చు నంకరునిహితుల, ౮ 

అని పల్కిన వలె యని యులుంబరుండు వివిధ 
వ్యాధి మృత్యు పరిజకృతుం జె కదలి యుద్ద విడిం 

దూర్యంబులు_ మొరయం వ దాకిం 
> శ స్తడాలంబు నిగిష్సి శద ల తలారి సనం గోవించి 
క 

పంచవడనుభటులు కుటిల |భౌభి సు లగ 
(« 

ముగంబులు జేవుతీంప నట్టహో సంబు చేసి యదలి 

డమరుడిండిమి కవాఠ మధా ధానం ంబువో. గీనాశకింకరు 

ల ముసలభిందపాల + నోీమర మండలాగ, తి ళూలపట 
: ట్ ఓ రు 

సంబులయ బ హరించిన విచ్చిన్న చావా, రు చరణవతుః 

sees లలాటక్ళౌొటులె వచ్చియు నొచ్చియుం జ 

యం చెరనియుం జొర లీయు. దోగియు( డాంగియు. 

గ్రుస్సియు డసి స్పియ్ముం గందియు గుందియు దారియు_ 



త వ్యా స ౧౩౩ శివర్శా లిమా హో త్తర్టిము 

మ్రైగ్గియు. డగ్గియు నలసియు సొలసియు వికావిక లై 

దిక్రామొగంబు లై యారు సారు లై గురియె బందబం దె 

భండనంబు విడిచి వలయ . . బారి వెలవెలంబోయి 

కృ తొంతునిసన్నిధికిం బోయిరి. ఇట జటాధారులు 

సుకుమారుని బంధనంబు లూడ్చియు నతని మున్నిడు 

కొని హోాన్నాళంఫుగరాచూరి చాయలం బంటించు 

మింటి తెరువునం జనిరి. అప్సు డాసుకుమారుండు పుణ్య 

శీవరాత్తి వ వతాలోక నప పృభావంబున, ౮ా5 

శాళవృత వ స్ (2) నల గాంచెం గై లాసము తరు 

ణేందు(కళాభరునినివాసము, దళహరిస్టానస్థ పుటితధవ 

శచ్చ్భాయాచ్చేదవిలాసము, ధ్రువమండల - - నంఠాధి 
సూలశళృ్ళంగళ్ళం గాటకవిహర, , త్రచరగరుడగంధర్వప్ర, వు 

పాసోమవిహితలీలాపరిహాస క నవ లేపాటోప పసముద్భ 

టవిఘ్నా ధిప దీర్భ వీషూణప పృఘణవ్యాభుట్టన పారద సన 

మయప ప్రస్థతటభ్వేనివిసరము, సవిపితరూతాముద్రా 

నిగదవాగీఖ్యాలౌళో కల తాప్సు వ యాథా తవ్యయవిజ 

త్వసీహారాద్రిసు తాచరణన్యాసము. 

నే 'కామధుగ్గోనుసం ప్ర లి తొత్రులు గాంచెం(1) 

గాంచనననరత్న కందరములు 

"కొంచెం గల్పక వాటికాసవాస బులు 

పిదరసాపగా కేణిం గాంచె 
థి UU 



చతుగ్గా శ్వాసము. ౧౩లో 
థి 

బవుహిరణయమ హోస్రా కారములు గాంశా 

నమరిన . .. . ధములుగాంచెే 

బ్ర బలచింతామణీస్పర్శ వేధులగాంచె 
నానావీమానరత్న ములు గాంచె 

పహోవభావవిలాస రేఖావి శేష 

సోరిముూూర్పుల నుడ ద కన్యకలు గాంచో 

(మనసు శృనివోవ ోనశేందుమొళి, గాంచెం 
గాంచె సుకువూరు. డంబికా కాంతు శివుని, రో 

కాంచి దంశప ణామంబులు చేసి చేతులు మోడి 

నమ శృంకరాయ, శశాంకమూూనాలంకౌ రాయ త్రభు 

వన (1) పురం ద్రీ ఢీసీరంధ్ర, _స్తనకుంభవముతంభితకస్తూ రి 

న సకముద్రాద్రోహి హిభాహార్లళన సృంభాయ జంభారి 

వః ముఖనిఖల జేవతానోటి హాటకకిరీటకోటీవిటంక్రసం 

వాసితమందారమాలికౌ మరందబిండునివ్యందధా రా 

ఛాతచరణారవించాయ జలంధ రాసురకంధ రా వీఠికా 

ఏిఘట్లన క్రీ యాగరిష్టనిష్టుర తౌ శళ్వద్వి భంగఖట్యాంగ 

పాలే పక్యల్ల లొటాయ, మదనవమదగదొగచంకా 

రాయ, సంధాగ్టనటాయ, కరకలితేడమురుకాంకార 

బృంహితబహ్మ హాోండమం౩డలాయ, చండి కాధివత యే, నిర 

స్తసమసోపాధి కాయ, సచ్చిదా నందస్వరూ పాయ, స్వ 

మహామహి మప తిష్ట తిపాయ్క, నిరుపాధికనిరవధికనిరి రిరో 

ధనిరవగ్గ హనిర్ ఖినంధినిర్భరకృ పాసంపత్స ంపూర్హ చే మేధ 
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౧9౫ శివరా తి మూస తము 
కో ఆశీ 

"నే, వృషాంకమాలికాభరణాయ, సముద్దండ పుండరీక 

న్ క వ్యాదకృత్సి కంథాధురతధరస్క_ంధభాగాయ, భగ 

షోకే ధనోఫ్టఒ- స్మి! కృత పుణ్య్యాఒస్మి! నమ సే నమసే 

అని పలికి వెండియు, ౮౬ 

విషమవృత ము, 

(1) జయజయశంకరజయజయపురహార 

జయజయ +౭. గుఖావరుణాలయ 

జయజయతుహిన మొ ధరక న్యానవాచర 

| జయజయ శాక్యరవరళుభ కేతన 

పం 

స్. 

జయజయమందరక ౦దరకంధర 

నంతుభితమహావ్నీ రో ద న్వజ్జఠ ర క్రొ.రశ జలన 
గిరీణా నకల్తాపి, ఛీతికంధ రా! శా 

అని యనేకప కారంబులం జ స్తుతించిన నుకుమారు 
మోదం గరుణాకటాతఏవణంబు లొలయించుచు 

విరూపాతుం డతనికిం గామగమనంబును “హేమకింకీ 
ణీ మాలికౌసనాథంబును రుద దృక న్యాసవాస్ర,సంకులం 

బును నగుదివ్యవిమానం బొసంగి ప పృమథత్వంబు కవ 

చస బుణ్యవంతుల ఛాగ్యంబునకరం నొలంది గలజె 

యింక నౌయ్యది (వినవలత్సు రడుగుం డని సూతుండు 
నై మిశాగణ్యనివాను లగు మహామునులకు సవినయశి 

బును సన్నే వాంబును సగారవంబునుగా విన్నవించిన, 

పరమమునులు సూ త్యాహసంభనవుని సూతు 
భక్షి 6 బూజించి" యధిక తాత్పర్య గరిమ 












